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ÖZET 

 

BAYTARNĀME-İ KENĀN EFENDİ GRAMERİ-FİİL 

  

Birol TÜFEKÇİ 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Haziran 2013 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar YAVUZ 

 

Bütün dillerde olduğu gibi, Türkçede de fiillerin çok önemli işlevleri 

bulunmaktadır. Türkçemizin de fiiller bakımından zengin bir dil olduğu aşikārdır. 

İşte bu düşünceden yola çıkarak yapmış olduğumuz “Baytarnāme-i Kenān Efendi 

Grameri-Fiil” başlıklı bu çalışmamız, Türk dilinin gelişim dönemlerinde önemli bir 

yer tutan Eski Anadolu Türkçesi dönemi özelliklerini ihtiva eden Baytarnāme-i 

Kenan Efendi’deki fiilleri tespit ederek, bunları yapı ve kip bakımından tasnif etme 

üzerine kuruludur. Çalışmamızda öncelikle fiiller ve alt başlıkları bazı dilbilimcilerin 

görüşlerinden istifade edilerek açıklanmış ve değerlendirilmiştir. Daha sonra ise 

çalışmamıza kaynaklık eden eserden tespit ettiğimiz örnekler verilmiştir.  

 Çalışmanın birinci bölümünde konu, amaç ve incelemenin nasıl yapıldığı 

hakkında bilgiler verilerek Eski Anadolu Türkçesi ve Baytarnāme ile ilgili kısa 

bilgiler verilmiştir.  

 İkinci bölümde, çalışmamız hakkında bilgi verilmiş ve Türkçede fiiller 

konusu, yapısına göre; basit, türemiş ve birleşik fiiller olarak sıralanmış, bunlar 

hakkında kapsamlı bilgiler verilmiştir. 

 Üçüncü bölümde fiiller kiplerine göre; haber kipleri, dilek (tasarlama) kipleri 

ve bileşik zamanlı fiil çekimleri olarak sınıflandırılmıştır.  

 Dördüncü bölümde, fiilimsiler; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olarak 

sıralanmıştır. 

 Beşinci bölüm ise, orijinal metin(tıpkıbasım), sonuç ve kaynakça 

bölümlerinden oluşmaktadır. Sonuç bölümünde ise fiiller üzerine elde edilen bilgiler 

değerlendirilmiştir.  
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ABSTRACT 

 

Grammar- Verb Baytarname-i Kenan 

 

Birol TÜFEKÇİ 

Department of Turkish Language and Literature 

Adıyaman University Graduate School of Social Studies 

June 2013 

 

Advisor: Yrd. Doç. Dr. Serdar YAVUZ 

 

As with all languages, Turkish is very important function in the acts. Turkish 

as a language rich in verbs is also evident. Based on this idea that we have done here 

is  “Kenan Baytarname-i master this study titled” Grammar-Verb, holds an important 

place in the Turkish languagedevelopment during the period of Old Anatolian Turkish 

eminent Works of the period, one of which contains the properties of Baytarname 

Kenan-i master in actions by identifying them in terms of structure and mode based 

on sorting. İn our study, some linguists views primarily by making use of verbs and 

sub-headings in the study were explained and evaluated, then we have found the 

source of the pieces of art are examples. 

Study the subject in the first part, purpose and giving information on how to 

examine short information about Old Anatolian Turkish and Baytarname given.     

 İn the second part and Turkish verbs are given information about the subject 

of study, according to the structure simple, derived and compound verbs listed, they 

are given comprehensive information about. 

 Modes of verbs in the third chapter, according to news modes, with (design) 

and compound time modes are classified as verbs.  

The Fourth chapter, participles, noun-verb, adjective-verb and adverb-verb 

order.  

The fifth section of the original text(facsimile), conclusion and bibliography 

section. İn the conclusion, the verbs are evaluated on the information obtained.  
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ÖN SÖZ 

 Eski Anadolu Türkçesi, Türkçenin gelişim evreleri içinde önemli bir yere 

sahiptir. Eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerini Türkiye Türkçesinde de 

görebilmekteyiz. Çalışmamıza konu olan “Baytarnāme”, “Methaful-Āsār” ya da 

“Baytarnāme-i Kenān Efendi” olarak adlandırılan bu eser Eski Anadolu Türkçesi 

döneminin özelliklerini yansıtan güzide eserlerimizden birisidir. “Baytarlığa ait eser” 

olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu eser 15. ya da 16. yüzyılın başlarında kaleme 

alındığı bilinmektedir. 

 Toplam 13 babdan oluşan Baytarnāmenin 12 babı hastalıklar ve bu 

hastalıkların tedavilerine ayrılmıştır. Son babda (13’üncü bab) ise insanların bazı 

hastalıkları ve rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan, şifalı olduğu kabul edilen at 

organları ya da bu organlardan hazırlanan bileşimlerden söz edilmiştir. İlk altı bab ile 

dokuz ve onuncu babların her birinde sadece birer hastalık ele alınmışken; yedi, 

onbir ve onikinci bablarda birden fazla hastalık anlatılmıştır. Bunlardan yedinci bab 

sadece ayak hastalıklarına ayrılmıştır. Ancak, onbir ve onikinci bablarda çok sayıda 

ve lokalizasyon açısından vücudun farklı bölgelerinde bulunabilen hastalıklar ele 

alınmıştır. 

 Tezimizin konusunu yukarıda kısaca bahsetmeye çalıştığımız eserde geçen 

fiiller oluşturmaktadır. Türkçe, fiiller bakımından oldukça zengin bir dildir. Bizi bu 

çalışmaya iten sebeplerin başında ise bu zenginlik gelmektedir. Bazı fiil yapılarının 

ele alınıp incelenmesinin bu işin kolayına kaçmak olduğunu düşündüğümüz için 

fiillere genel olarak bakmayı ve incelemeyi uygun bulduk. 

 Önce fiiller konusunda öne sürülen görüşler değerlendirilmiştir. Fiilin tanımı, 

fiillerin yapısı, kip ekleri, fiilimsi vb. özellikler için dilbilgisi ve gramer kitapları ve 

makaleler incelenmiştir. Daha sonra çalışmamızın önemli bir zamanını eserdeki 

geçen fiilleri ve ekleri tespit etmeye ayırdık ve sonra öne sürülen görüşler 

doğrultusunda bu fiilleri yapı ve kip bakımından tasnif etmeye çalıştık. Örnekleri ile 

birlikte alt başlıklar halinde düzenledik ve fiilleri alfabetik sıraya göre dizdik.  

 Bütün bu araştırma ve çalışmalar sonucunda ortaya koymaya çalışılan fiil 

sınıflandırılması göstermiş olduğu farklılık sebebiyle umarım başarılı bir çalışma 

olmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Giriş 

 

1.1. Konu 

Bu çalışmada, Prof. Dr. Abdullah Özen ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Taşkın’ın 

çeviri yazılı metnin yayımlandığı ve içinde toplam 13 babdan oluşan bölümün yer 

aldığı Baytarnāme-i Kenān Efendi adlı eserdeki fiilleri yapı ve kip bakımından 

değerlendirmeye, yorumlamaya ve tasnif etmeye çalıştık. 

 

1.2. Amaç   

Türkçe dünya üzerinde çok köklü geçmişe sahip ender dillerden biridir. 

Bugün dilimizin yazılı tarihini takip edebildiğimiz kaynaklar yaklaşık VI. yüzyıla 

dayanmasına rağmen Türk dilinin aslında binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu 

ispat edilmiş gibidir
1
. 

Doğan Aksan’ın da yukarıda değindiği gibi Türkçe, tarihi çok eski devirlere 

uzanan ve söz varlığı bakımından oldukça zengin olan dillerden biridir. Bilindiği gibi 

geniş bir alana yayılmış ve tarihsel olarak yüzlerce yıl öncesine uzanan Türkçenin 

çeşitli dönemlere ayrılarak betimlenmesi bu konu üzerinde araştırma yapmak 

isteyenlere büyük bir kolaylık sağlamıştır. Tez çalışmamızın amacı, bütün dillerde 

olduğu gibi, Türkçede de fiillerin çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Fiiller, bir 

cümlenin temel unsurudur. Cümlede karşımıza yüklem göreviyle çıkar. Yüklemler 

cümlenin özne, nesne ve tümleçlerini aldığı eklerle kendi bünyesinde bulundurur. 

İnsanlar yazmak, konuşmak için fiilleri kullanırlar. Fiil olmadan cümle kurulamaz. 

Cümle olmadan da kişinin kendini ifade etmesi, dertlerini başkalarına anlatması, 

bireyler arası iletişimin sağlanmasını düşünmek zordur. Dilin bel kemiği diye tabir 

edebileceğimiz fiillerin her dilde olduğu gibi Türkçe açısından da önemli bir yer 

tutması ve Türkçenin de fiiller bakımından zengin bir dil olması nedeniyle bu 

çalışmayı ele alıyoruz. Çalışmamızda Baytarnāme’de tespit ettiğimiz fiilleri 

sınıflandırmaya çalıştık.   

 

                                                   
1 Doğan Aksan, En Eski Türkçe’nin İzlerinde, Simurg Yay., İstanbul 2000, s. 138. 
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1.3. Yöntem  

Baytarnāme’de tespit ettiğimiz fiilleri alt başlıklar halinde dilbilgisi 

kurallarının ışığı altında değerlendirmeye çalıştık. Çalışmamızın ilk bölümünde 

eserimizde tespit edilen fiiller, yapı bakımından ele alınmıştır. Bu fiiller kendi 

içerisinde basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılmıştır. Basit fiiller 

(tek heceli ve iki heceli basit fiiller), türemiş fiiller (isimden ve fiilden türemiş 

fiiller), birleşik fiiller [İsim+ Yardımcı Fiil, Fiil+ Zarf Fiil+ Yardımcı Fiil (yeterlik, 

tezlik, yaklaşma, süreklilik)] alt başlıkları adı altında sıralanmıştır. İkinci bölümde 

ise eserimizde tespit ettiğimiz fiiller kiplerine göre alt başlıklar halinde sıralanmıştır. 

Haber kipleri (görülen gz., öğrenilen gz, şimdiki z., gelecek z. ve geniş zaman ve 

olumsuzu), dilek kipleri (istek, gereklilik, şart ve emir), birleşik zamanlı fiil 

çekimleri [hikaye bz. (öğrenilen gzh., görülen gzh., şimdiki zh., gelecek zh., geniş 

zh., istek şeklinin h., şart şeklinin h. ve gereklilik şeklinin h.), rivayet bz. (öğrenilen 

gzh., şimdiki zr., gelecek zr., geniş zr., istek şeklinin r., şart şeklinin r., gereklilik 

şeklinin r.) şart birleşik zaman (öğrenilen gzş., görülen gzş., şimdiki zş., geniş z. ve 

Olumsuz şeklinin ş., gelecek zş., ve gereklilik ş.)] fiil çekimleri alt başlıkları halinde 

sıralanmıştır. Dördüncü bölümde ise fiilimsiler (isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) ele 

alınmıştır. 

 Çalışmamızda numaralandırmalarda ilk bölüm (rakam ve harf) varak 

numarası, ikinci bölüm ise satır numarasıdır ve (12a/5) şeklinde bir formüllendirme 

yapılmıştır.     

Fiilleri, alfabetik olarak verirken çeviri yazı alfabesinde şunlara dikkat ettik: ع  

harfini (‘) işareti ile gösterdik. Diğer harfleri verirken de şu sırayı gözettik: g-ġ,h-ḥ-ḫ, 

k-ḳ, s-ṣ-, t-ṭ, z-ẓ-ż-ẕ. 

Çalışmamızda vermiş olduğumuz fiil örnekleri incelendiğinde aynı kelimenin 

birbirinden farklı iki ya da daha fazla yazımına rastlamaktayız. Bu durum, bilindiği 

gibi EAT’nin karakteristik bir özelliğidir. Biz de bu yüzden kaynak kitabımızdaki 

yazıma herhangi bir müdahalede bulunmadık.  
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1.4. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi ve Dil Özellikleri    

Eski Anadolu Türkçesi X. yüzyıldan itibaren Orta Asya’dan batıya göç eden 

Oğuzların, XII. yüzyılın sonlarında kendi lehçelerine dayalı olarak Anadolu’da kurup 

geliştirdikleri edebi yazı dilinin adıdır
2
.  

Başka bir dilbilimcimiz ise, Eski Anadolu Türkçesini, 13. ve 15. yüzyıllar 

arasında Anadolu, Balkanlar, Kuzey ve Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kuzey 

Suriye’de kullanılan ve Türkçenin Batı kolunu temsil eden Oğuz yazı dilidir şeklinde 

tanımlar
3
. Daha sonra sözlerine şöyle devam eder: “Batı Türkçesi (Anadolu sahası); 

Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç döneme 

ayrılmıştır. Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesinin ilk ve en önemli devresidir. 

Eski Anadolu Türkçesi, 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Balkanlarda da 

kullanılmıştır
4
.”   

Reşid Rahmeti Arat, Anadolu Yazı Dilinin Tarihî İnkişafına Dair adlı 

yazısında Anadoludaki yazı dilinin 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarına yani 

Anadolu Selçuklularının son devirlerinde oluştuğunu ifade etmiştir. Ancak Arat, bu 

yazısında, Oğuzcanın 13. yüzyıldan önceki varlığına da değinmiştir
5
. 

Muharrem Ergin ise bu dönemi şu şekilde ifade eder: Eski Anadolu Türkçesi 

Batı Türkçesinin ilk dönemini kapsar. 13. 14. ve 15. yüzyıllardaki Türkçedir ve bu 

devreye Batı Türkçesinin bir oluş, bir kuruluş devresi olarak bakabiliriz
6
.  

 Eski Anadolu Türkçesi için genel olarak, Türk ve yabancı Türkologlar “Eski 

Anadolu Türkçesi” terimini kullanmışlardır. Ancak bazı Türkologların ise bu dönem 

için farklı adlandırmalar yaptıklarını görürüz. Saadet Çağatay bu dönemi betimlerken 

“Eski Osmanlıca
7
”, Faruk Kadri Timurtaş “Eski Türkiye Türkçesi

8
”, Zeynep 

Korkmaz “Eski Anadolu Türkçesi” veya “Eski Türkiye Türkçesi
9
” ve Ahmet Bican 

Ercilasun “Eski Oğuz Türkçesi
10

” gibi isimler kullanmışlardır. 

                                                   
2  Gürer Gülsevin, Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s. 29. 
3 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2005, s. 433. 
4 Ercilasun, s. 442. 
5 Reşid Rahmeti Arat, Anadolu Yazı Dilinin Tarihî İnkişafına Dâir, Makaleler, Yayıma Haz.: Osman Fikri 

Sertkaya, c. 1, TKAE Yay., Ankara 1987,  s. 225-232. 
6 Daha detaylı bilgi için bkz. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak/ Basım/ Yayım/ Tanıtım, İstanbul 2009, 

s. 17-18. 
7 Saadet Çağatay, Eski Osmanlıca Üzerine Bazı Notlar, Türk Lehçeleri Üzerine Denemeler, DTCF Yay., Ankara 

1978, s. 175-191. 
8 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, Enderun  Yay., s. VIII, İstanbul 1994. 
9 Zeynep Korkmaz, Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri, TDAY-B, TDK Yay,, 875/I, Ankara 

2004, s. 100. 
10 Ercilasun, s. 433. 



4 

 

 

 

Bu tanımlardan yola çıkarak Eski Anadolu Türkçesinin, Anadolu ve Rumeli 

bölgesinde devam eden, Oğuzca temelindeki Türkçe olduğunu söyleyebiliriz. Eski 

Anadolu Türkçesi metinlerine baktığımızda bir taraftan Eski Türkçenin izlerini 

taşırken diğer taraftan köklerde ve eklerde bazı ses ve şekil ayrılıklarıyla Osmanlıca 

ve Türkiye Türkçesinden biraz farklı bir durum gösterir. Eski Anadolu Türkçesinde 

yabancı unsurlar devrin sonuna doğru girmeye başladığından yabancı unsurların 

etkileri pek görülmez. Daha çok Eski Türkçenin izleri görülür. Mustafa Özkan bu 

durumu şöyle dile getirir: “Anadolu Selçukluları’nın son devirlerini Beylikler 

dönemini ve imparatorluk haline gelmeden önceki Osmanlı devrini içine alan Eski 

Anadolu Türkçesi devresinde, yabancı unsurların fazla karışmadığı sade bir Türkçe 

kullanılmıştır. Bu dönemde meydana gelen eserlerde de Arapça, Farsça unsurlar yer 

almaktaydı, ancak bunların oranı pek fazla değildi. Yabancı kelimelerin nispeti XIII. 

yüzyıldan XV. yüzyıla doğru gittikçe çoğaldı ve XV. yüz yıldan sonra dildeki sadelik 

kayboldu
11

.”  

Dildeki sadeliğin kaybolmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesinin etkisinin 

bir süre daha devam ettiğini Faruk Kadri Timurtaş şu şekilde dile getirir: “Eski An- 

dolu Türkçesi özelliklerinin bütün 16. yüzyıl boyunca devam ettiğini; hatta 17. yüz- 

yılda da kendini gösterdiğini vurgulamıştır
12

.”  

Bu dönemde, Türkçenin yanı sıra Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların 

kullanıldığını yukarıda belirtmiştik. Ama bu kullanım yüzyıllara göre değişen 

ağırlıkta olmuştur. Ayrıca birçok ağız özelliklerinin bir arada bulunması yazı dilinde 

tam bir standartlaşmanın olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla da bu döneme ait 

metinlerde, bir sözcüğün ya da ekin birden fazla biçimle kullanılması dikkati 

çekmektedir ve bu özelliği ise Baytarnāme-i Kenān adlı eserde sıkça görmekteyiz.  

Ör: 

de- (7a/15) (10a/15) (11a/1) (14b/1) (14b/1-6) (16a/6-8) (36a/8) (74a/5) 

           di- (4b/9) (5b/6-11) (6a/5) (7a/11) (9a/4) (10b/6) (11b/10) (13a/10-11-12-15) 

(13b/5) (15b/1-6) (25b/4) (29b/8) (34b/8) (35a/4) (35b/15) (36b/14) (37a/8-9) (45b/8) 

(46a/1-14) (47b/2) (48a/4) (50a/1-2-10-14) (51b/10) (55b/2) (59a/1) (59b/8-9) 

(61a/14) (76b/11) (77a/12) (78a/2) (79a/14) (79b/2) 

 

                                                   
11 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s. 40.  
12 Faruk Kadri Timurtaş, “Batı Türkçesi”, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Yay., S. 121, Ankara 1992,  c. 2, s. 1. 
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gid- (2a/3) (24a/7) (26a/3) (26b/3) (28b/11) (29a/9) (32b/4) (35a/15) (39b/2) 

(42a/13) (45a/1) (51a/7-13) (52a/10) (60b/3-12) (62a/9) (62b/6) (65a/3-5) (70b/5) 

(71b/5) (76b/9) 

git- (12b/14) (17b/9) (28b/11) (29a/10) (34a/8) (50b/11) (51a/14) (53a/13) 

(71a/8) 

 

it- (5a/10) (4b/12) (6a/15) (7a/6-8) (7b/10-11-15) (9b/15) (10a/1-3-15) 

(10b/12) (11a/8) (12b/3-13) (13a/8-9-15) (14b/1) (16a/5-9) (25a/4) (28b/13) (29b/10) 

(34a/4-6) (34b/12) (35a/3) (36a/3-5-9-12) (39b/13) (40a/2) (42b/13) (43a/9) (44a/15) 

(44b/6-11) (45b/14-15 (47a/1) (47b/3-4) (53a/2-11) (53b/10) (54a/14) (54b/2-9) 

(60b/10) (55a/3) (59b/14) (60b/15) (61a/6-8) (63b/1-2) (64a/3-6-8-10-13) (65a/8) 

(67b/13) (68a/7) (70b/12) (77b/4) (79a/1) 

id- (1b/6-9) (2a/1-2-10-11) (3b/3-4-6) (4b/1-11) (5a/10) (5b/2-3-11) (6b/3) 

(7a/1-12-13) (7b/1-4-9) (8a/12-15) (9a/2-11) (9b/5) (10a/6) (10b/2-13-15) (11a/3-6-

8-9) (11b/2-4-8-15) (12a/6) (12b/1-15) (14a/4) (14b/8) (15a/8-11-14-15) (15b/2-4-5-

6) (16a/7) (16b/6-7-8) (17a/12) (17b/3) (18a/2) (18b/7) (19b/13-15) (20a/2-12-13-15) 

(21a/2-12-14) (21b/3-5) (22a/3-10-12-15) (22b/7-12) (23a/1-14) (23b/1-6-10) (24a/4) 

(24b/2-6-8-13-14) (25a/1) (25b/8-12) (26a/6-10-15) (26b/4-8) (27a/4-6-14) (27b/13-

14) (28a/2-6-9) (28b/3-4-6-7-9-10) (29a/2-5-7) (30a/1-3-5-11) (30b/7-9-15) (31a/2-

6-9-11-15) (31b/4-6-7) (32a/1) (33a/8) (33b/1) (34a/3-6-13) (34b/4-15) (35a/1-3-9-

11-14) (36a/4-8-14-15) (37a/10-11-15) (37b/2-7-15) (38a/9) (39a/6-7) (39b/1-4-6-7-

11-15) (40a/5-12-13-14) (40b/7-15) (41a/2-5-6-11) (41b/5-7-14) (42b/1-7) (43a/1-6-

11) (43b/1-5-10-12) (44a/8-10) (44b/5-6-7-9-15) (45a/7) (45b/8-12) (46a/4-8) 

(46b/6-7-8-10-12) (47a/2-3-14) (47b/11) (48a/14) (48b/5-12) (49a/2-10-12-14) 

(51a/12) (52a/1) (53a/1) (53b/13) (54a/6-7-8-15) (55a/1) (55b/13) (56a/1-5-6-8-11-

13) (56b/5-6) (57a/6-12) (57b/8) (58a/5-15) (58b/2-15) (59a/2-10-15) (59b/4-7) 

(60a/11-13) (60b/1) (61a/7-10-11-15) (61b/3-9-13) (62a/3-14) (62b/13) (63a/11-15) 

(63b/4-6) (64a/12) (64b/6-8) (65a/13) (65b/10-15) (66a/1-7-15) (66b/7-9-10-14) 

(67a/3-6-8) (67b/2-6-8) (68a/11) (68b/8-15) (69a/3-5-7-13) (69b/4-8-10) (70a/5-9-

10-13-14) (71a/4-7-10-15) (71b/2-10) (72a/4-7-8-9-13) (72b/3-10-12) (73a/10-15) 

(74a/2-6-10-13) (74b/1-3-5-6-11) (75a/2-6-10) (75b/4-5-15) (76a/4-5-12) (77a/15) 

(77b/3-4) (78a/5-6-9) (79a/4-6-10-12) (79b/9-11-12-15) (80a/2-15) 
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dut- (6a/14) (15b/12) (27b/4-10) (29a/14) (29b/1) (40a/9) (43b/3) (55a/4-9) 

(71b/14) (72a/14) 

 ṭut- (6a/6) (12b/5) (18b/12) (20a/4) (20b/4-6) (26b/8) (38a/14) (49b/2) 

(64b/4) (68a/3) 

 

ṣovu- (10b/5) (16b/13) (18a/3) (19a/1) (19b/5) (20a/2) (20b/3-7) (29b/2) 

(41b/15) (51a/11) (54a/9) (56b/12) (67b/10) (68a/8) (68b/4-7)   

ṣovı- (38a/7)   

 

ḳurı- (12a/1) (19a/11) (20a/7-11) (30a/5) (40b/8) (61b/6) (79b/4)   

ḳuru- (18b/12) (30b/14) (31a/7) (33b/6) (35a/7) (41a/3) (41b/1) (42b/9) 

(50a/11-12-15) (51a/1-5) (58a/4) (61b/7) (62b/5) (66b/4) (74b/9) (75a/5-10) (75b/8-

10) (76a/4) (77b/2) (79b/11) 

 

Eski Türkçenin devamı olarak XI. yüzyılda oluşan Orta Türkçe devresinin 

lehçeleri arasında Eski Anadolu Türkçesinin özel bir yeri vardır. Çünkü, müşterek 

Orta Asya Türkçeleri arasında benzer özelliklerin çok olmasına rağmen Eski 

Anadolu Türkçesinde farklı karakteristik özelliklerin çokluğu hemen incelenen 

metinlerde göze çarpar.  

Eski Anadolu Türkçesinin dil yapısı genel olarak Oğuz Türkçesi 

temelindedir. Söz varlığı bakımından, Eski ve Orta Türkçenin yazı dili ile ortak 

yanları dışında, asıl Oğuz lehçesinin söz varlığına dayanmaktadır. 

  

Eski Anadolu Türkçesinde görülen bazı ses özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1) Kelime başındaki k-’lerin  g-’ ye ( k>g) dönüştüğünü görürüz. Ör: kel>gel, 

kör-> gör- gibi.  

gel- (5b/6-14) (9a/7) (14a/7) (16b/8-13) (23a/7) (27b/3) (42b/11) (43a/6) 

(43b/11) (45b/5) (46a/2) (48a/6-7) (59a/14) (59b/3) (64b/4) (67b/15) (71b/11-13) 

(74b/12) 

2) Kelime başı, ortası ve sonundaki bazı b-’ lerin v-’ ye (b>v) dönüştüğünü  

görürüz. Ör: bar->var-, bir-> vir- gibi.  

var- (5a/14) (11b/12) (28b/15) (39a/9) (40a/7) (68a/5)  
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vir- (4a/8) (8a/2) (15b/14) (16b/13) (17b/15) (18a/6-7) (18b/3) (19b/6-9) 

(23a/12) (23b/8) (26a/13) (27b/8) (29b/7) (34b/13) (35b/11) (38a/13) (41a/3) (42a/1-

4) (50b/14) (51a/2-4-5) (52b/4) (56b/6-8) (57b/11) (58a/9-10-11) (59a/9-12) (74a/14) 

(75b/3) 

           3) Kelime başındaki t-’ lerin d-’ ye (t>d) dönüştüğünü görürüz. Ör: til>dil, 

tamar> damar, ti->di-, tur->dur- gibi.  

           di- (4b/9) (5b/6-11) (6a/5) (7a/11) (9a/4) (10b/6) (11b/10) (13a/10-11-12-15) 

(13b/5) (15b/1-6) (25b/4) (29b/8) (34b/8) (35a/4) (35b/15) (36b/14) (37a/8-9) (45b/8) 

(46a/1-14) (47b/2) (48a/4) (50a/1-2-10-14) (51b/10) (55b/2) (59a/1) (59b/8-9) 

(61a/14) (76b/11) (77a/12) (78a/2) (79a/14) (79b/2) 

4) Kelime köklerindeki ve eklerindeki düzlük- yuvarlık uyumunun tamamen 

bozulduğunu görürüz. Ör: kirpik/kirpük, temir/demür, bardınız/vardunuz gibi. 

Zīrā ol atuñ kim kirpükleri deve kirpügi gibi uzun ola. (6b/4) 

demür (22a/2) (28b/14) (37a/9) (38b/10) (39b/4) (40a/4) (49b/9) (71a/10)  

5) Eski Türkçedeki –tAçI, gAy gelecek zaman ekinin yerine –IsAr ekinin 

geçtiğini görürüz. Ör: alısaram, bulısarsın gibi. 

 6) Eski Anadolu Türkçesinde e sesinin bazı kelimelerde i’ ye (e>i) 

döndüğünü görürüz. Ör: eyü>iyi, gey->giy-. Bu konu ile alakalı Zeynep Korkmaz’ın 

şu değerlendirmesi dikkat çekicidir: ‘ʻTa Eski Türkçeden beri i/e (bir-/ber-/ver-), e>i 

(ked- giy-) biçimindeki ikili gelişmeler yer aldığı ve ikili hecelerde aynı kelimenin 

hem i’li hem de e’li şekilleri görüldüğü için kapalı e konusu V. Thomsen’den 

başlayarak bir çok araştırıcıyı meşgul etmiştir. Ne var ki Türkçenin bütünü için her 

iki yöndeki değişime temel olan ortak ve asli bir kapalı e’nin varlığı konusu daha 

kesin bir sonuca bağlanabilmiş değildir
13

.”  

ye- (7b/3) (19b/6-8) (23a/12) (23b/8) (24a/9) (29b/6) (37a/13) (38a/12) 

(38b/6) (42a/4) (44b/9) (50b/14) (51a/5) (52a/10) (52b/4) (55a/9) (58a/9-11) (58b/2-

11-12-13-15) (59a/8) (60b/9) (61a/5) (73a/4) (74b/5-13) (75b/5) (76a/1) (76b/12) 

(77a/1) (78a/13)  

yi- (18b/4) (29a/15) (42a/1) (s. 81-55a) (58b/5-13) (59a/9) (61a/8) (75b/3-14) 

(78b/1) (79b/13)  

                                                   
13 Zeynep Korkmaz, Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla ilgili Değerlendirmeler, Türk 

Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara 1995, c. 1, s. 484. 
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7) Kelime sonundaki g sesinin düşmesi sonucunda yuvarlaklaşma olayı 

görülür. Ör: arıg>aru, saçıg>saçu gibi. 

 8) Dudak ünsüzlerinden olan (b,p,m) nin etkisiyle yuvarlaklaşma olayı 

görülür. Ör: kirpik>kirpük, tapıg>tapu gibi.  

zīrā ol atuñ kim kirpükleri… (6b/4)     

 9) Bazı kelimelerde s ünsüzünün ikizleşmesi görülür. Ör: ısı>ıssı  

 ıssı (25b/11) (30a/6) (55a/6-12) (56b/12)  

  yaṣṣı (4a/10) (6b/13-14)     

 10) Eski Anadolu Türkçesinde kelime başlarında y sesi görülmez. Bu 

özelliğin günümüzde Azerbaycan yöresinde de aynı özellikler gösterdiğine şahit 

oluruz. Ör: ıldız>yıldız, ımşak>yumşak, ıl>yıl gibi. 

 yıl (10a/11) (17b/10) (52b/9)  

 11) Eski Anadolu Türkçesinde b>p, n>m, t>d değişimleri görürüz. Ör: 

barmak>parmak, konşu>komşu, tak>dak gibi. 

olub (1b/7) (2a/9) (3b/2) (4a/10) (4b/3-7) (5a/3), ölçüb (38b/12) (39a/9), 

pişürür (69b/10), pinüb (74b/10), ṭoġrayub (22b/8) (59a/8) (72b/3), ṭamar (12a/4) 

(26b/15) (27a/6) (33a/1-2-3) (48a/5-7) (49b/5) (79b/1), ṭoġrı (49b/2), dürlü /29b/13) 

(69a/8) (69b/11) 

 12) Eski Anadolu Türkçesinde ḳ>ḫ değişiminin yaygın olduğunu görürüz. Ör: 

aḫşam< aḳşam, ḫatun<ḳatun, daḫı< taḳı gibi. 

daḫī (6b/12) (7a/9) (11a/12) (11b/3) (12a/15) (12b/6) (13b/1) (16a/4-12-14) 

(16b/1) (17a/1) (17b/3-4-6-9-14) (18a/6-7-8) (18b/11-12) (19a/9) (19b/11) 

 13) Eski Anadolu Türkçesi metinleri damak /ñ/’sinin imlası bakımından da 

farklılık gösterir. Ya /ñ/ ya da /ng/ biçimiyle gösterilmiştir. Ör: Tangrı, Tañrı gibi. 

 14) Eski Anadolu Türkçesi döneminde bazı ses olaylarının dikkat çektiği 

görülmektedir. Göçüşme ile ilgili bigi “gibi”, çölmek “çömlek”, tobra “torba” gibi. 

gibi (3b/13) (5b/9) (6a/2-9) (6b/5) (10a/12) (14a/11)   

çölmek (19a/12) (20a/9) (20b/13) (22a/4-11) (23b/1) (24a/5) (25b/6) (27a/12) 

(28b/1) (51a/10) (52a/6) (57a/14) (58a/5) (60a/3) (62b/3) (65a/12) (67b/7) (68b/2) 

(73b/5) 

 15) Eski Anadolu Türkçesi döneminde ünsüz türemesi ile ilgili örneklerin 

olduğunu görürüz. Ör: asıg> assı, yası> yassı, isine>issine gibi. 

 yaṣṣı (4a/10) (6b/13-14)     
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 16) Eski Anadolu Türkçesinde metatez (yer değiştirme) olayı çok yaygın 

olmasına rağmen bu durumun yazı diline çok az yansıdığını görürüz. Ör: 

kavra<kavra, hoyrad> horyat gibi. 

 17) Eski Anadolu Türkçesinde kelime başında az da olsa ünlü düşmesi 

görülür. Ör: ısıtma> sıtma gibi.   

 sıtma (55a/4-14)  

 18) y sesinin kelime sonunda düştüğünü görürüz. Ör: cuy>cu, buy<bu gibi.   

 bu (2a/1-11) (5b/5) (6a/7-15) (7a/6) (10a/13) (10b/10) (11a/9)… 

 

Hatice Şahin, “Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde ses bilgisi bakımından 

görülen en dikkat çekici özellik düzlük - yuvarlaklık uyumunun zayıf oluşudur. 

Bunun nedeni, ünlülerdeki genel yuvarlaklaşma eğilimi ile bazı eklerin devamlı düz 

veya yuvarlak ünlü ile kalıplaşmış olmasıdır
14

.” der. Tabi ki bunun birçok sebebi 

vardır. Faruk Kadri Timurtaş bunun sebebini şöyle açıklar: “Bir kısmında dudak 

ünsüzlerinin, bir kısmında da Batı Türkçesindeki –ġ ve -g’lerin düşmesi rol 

oynamıştır. Bazı kelime eklerdeki yuvarlaklık ise hiçbir sebebe 

bağlanamamaktadır
15

.” diyerek bu duruma açıklık getirir.  

 Dudak ünsüzlerinin (b,m,p,v) tesiri ile yuvarlak vokal taşıyan birçok kelime 

vardır. Ör: demür, kirpük gibi. 

           Eski Türkçe döneminde var olan –ġ ve –g’lerin düşerken kendinden önceki 

vokalleri yuvarlaklaştırmıştır. Ör: yazu< yazıġ, sacu<saçıġ, alu<alıġ gibi.  

           Baytarnāme-i Kenān Efendi adlı eserde yukarıda saydığımız özellikleri çok 

rahat görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yay., Ankara 2003, s. 38. 
15 Faruk Kadri Timurtaş, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Yay., Ankara 1992, s. 122-123.   
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1.5. Baytarnāme-i Kenān Efendi
16

 Hakkında Bilgi 

 Üzerinde çalışma (inceleme) yaptığımız bu eser “Baytarnāme”, “Methaful-

Āsār” ya da “Baytarnāme-i Kenān Efendi” olarak adlandırılmış olup, veteriner 

hekimliği tarihi kapsamında incelenmiş bir eser değildir ve dil özellikleri 

yapılmamıştır. 

 Baytarnāme-i Kenān Efendi’nin Türkiye’deki, kütüphanelerde, bilinen iki 

nüshası vardır. Bu eserin müellif nüshası ve te’lif tarihine ilişkin bir kayıt 

bulunmamaktadır. Her ikisi de istinsah olan nüshalara ilişkin bibliyografik bilgiler 

aşağıda verilmiştir: 

 

I) Baytarnāme (Mevlana nüshası) 

 

Genel Bilgiler  

Arşiv Numarası : Mevlana Müzesi 1/2822 

Eser Adı : Baytār-nāme 

Yazar Adı : Kenān Efendî 

Müstensihler : Hacı Muhammed bin el-Cac ve 

         Ali bin el-Cac Muhammed el-Belgradi 

Konu : Veteriner hekimliği 

Dili : Türkçe 

Telif Tarihi Hicri  (Miladi) : Yok 

İstinsah Tarihi Hicri  (Miladi) : 1158 (1745)
17

 

İstinsah Yeri  : İstanbul 

Bulunduğu Yer : Konya Mevlana Müzesi Kitaplığı 

Koleksiyon : Türkiye Kütüphanelerinde bulunan Tıb Yazmaları 

 

 

 

                                                   
16 Abdullah Özen, Ünal Taşkın, Baytarnâme-i Kenân Efendi, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2010, s. 10. (Bu 

araştırma kapsamında incelenen iki nüshada eserin adı “Baytarnâme” olarak verilmiştir. Ancak, Türkiye’deki 

kütüphanelerde bulunan Türkçe baytarnâmelerin birçoğu için aynı isim kullanılmaktadır. Bu ismin aynen 
kullanılması, gelecekte yapılacak çalışmalarda karışıklığa neden olabilecektir. Bu karışıklığa meydan vermemek 

için Arkeoloji Müzesi Kitaplığında bulunan nüshasının iç kapak (1a) sayfasında geçen ve sonradan eklenmiş 

olması kuvvetle muhtemel olan, “Baytarnâme-i Kenan Efendi” notundan yola çıkılarak, bu kitabın adı 

“Baytarnâme-i Kenan Efendi” olarak kabul edilmiştir.) 
17

 Bu tarih A. Süheyl Ünver’in 1939 tarihli makalesinde 1258 (1845) olarak bildirilmiştir.   
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Özellikleri 

Boyut (Dış-İç)   :193x115-144x72 mm. 

Yaprak  : 1b-80b 

Satır  : 15 

Yazı Türü : Nesih 

 

II) Baytarnāme-i Kenān Efendi (Methaful-Āsār) (Arkeoloji nüshası) 

 

Genel Bilgiler 

Arşiv Numarası : Methaful-Āsār 739 

Eser Adı : Baytār-nāme 

Yazar Adı : Kenān Efendî 

Müstensih : Bilinmiyor 

Konu : Veteriner hekimliği 

Dili : Türkçe 

Telif Tarihi Hicri  (Miladi) : Yok 

İstinsah Tarihi Hicri  (Miladi) : Yok 

İstinsah Yeri  : Bilinmiyor 

Bulunduğu Yer : İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı 

Koleksiyon : Türkiye Kütüphanelerinde bulunan Tıb Yazmaları 

 

Özellikleri  

Boyut (Dış-İç)  : 195x128-150x80 mm. 

Yaprak : 76 (1b-76b) 

Satır : 15 

Yazı Türü : Nesih 

 

           Baytarnāmenin müellifinin ise, Osmanlı Sultanı I’inci Ahmed’in hattatı Kenan 

Efendi olduğu bildirilmektedir. Bazı kaynaklar Belgradlı Kenan Efendi olarak 

bildirmiş olsalar da, Belgradlı olan kişi, Konya Mevlana Müzesi Kitaplığındaki 

nüshanın müstensihlerinden Ali bin el-Cac Muhammed el-Belgradi’dir. Kenān 

Efendi’nin ise 17. yüzyılın başlarında yaşadığı bildirilmektedir. I’inci Ahmed’in 
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1603-1617 yılları arasında saltanat sürdüğü düşünüldüğünde, eserin 17’ci yüzyılın 

başlarında telif edilmiş olması gerekir. Fakat, eserde, Kadızade Efendi tarafından 

yazılarak Sultan II’nci Osman’a taktim edildiğine değinilmiş, bu padişahın ise 1618-

1622 yılları arasında saltanat sürdüğü dikkate alındığında bu eserin 1622’den sonra 

kaleme alınmış olma ihtimali de oraya çıkar. Bütün bu bilgilerden Kenān Efendi’nin 

bu eseri I’inci Ahmed’in hattatlığını yaptığı dönemlerden daha sonra yazmış olduğu 

anlaşılmaktadır. Fakat bu çıkarımlar ilgili bölümlerin müstensihler tarafından 

eklenmemiş olması durumunda geçerlidir
18

. 

          Kütüphane kayıtları ve eserin içerisindeki bilgiler bu eserin derlenmiş olduğu 

ihtimalini de göstermektedir. Baytarnāmenin atlarda görülen hastalıklar ve bu 

hastalıkların tedavilerine ilişkin kısımlarında ele alınan sakağu, hünnam, sancı, 

öksürük, ishal, idrar tutukluğu, kan işeme, soluğan, nefha, atın bacaklarının 

tutulması, atın ayağına su inmesi, arpa tutması, omuz şişmesi, cidavi, sıraca, tabak, 

bıcılgan, örik, tırnak çatlağı, topuk çalması, mıh değmesi başlıkları altında verilen 

bilgiler, baytarnāme araştırmaları kapsamında belli kısımları incelenmiş ve tahminen 

15 ya da 16’ncı yüzyıla ait olduğu ileri sürülen Türkçe baytarnāmeye
19

 büyük ölçüde 

benzerlik göstermektedir. Sözü edilen tarihlendirmenin doğru kabul edilmesi 

durumunda, Kenan Efendi’nin de 17’nci yüzyılda yaşamış olduğu hesaba katılırsa, 

Kenan Efendi’nin bu baytarnāmeyi, başta yukarıda sözü edilen baytarnāme olmak 

üzere, bu alanda yazılmış diğer kaynaklardan derlemiş olma ihtimali güçlenmektedir. 

Ancak, bu sorunun kesin yanıtının Türkçe yazılmış baytarnāmeler üzerinde yürütülen 

çalışmaların tamamen bitmesi durumunda verilmesi mümkündür
20

.  

        Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında ve kütüphane kayıtlarında muhtemelen, 

Arkeoloji nüshasının hicri 11’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Eserin 

tarihlendirilmesinde yanılgılara sebep olan bu tahminler Kenān Efendi’nin hicri 

11’inci yüzyılın başlarında yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bu tarih arkeoloji 

nüshasının tarihi olarak kabul edilmiştir. Oysa baytarnāmenin içindeki bölümlerde 

açıkça ifade edildiği gibi elimizde bulunan her iki nüsha da istinsah nüshalardır. 

Dolayısıyla, hicri 11’inci yüzyılın başlarına uzanan bir tarihlendirme ancak müellif 

                                                   
18

 Özen, Taşkın, s. 13. 
19 Nihal Erk, Ferruh Dinçer, “XV inci ya da XVI ncı Yüzyıla Ait Olduğu Sanılan Bir Baytarnâme İncelemesi”, 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, S. 2, c. 14, 1967. 
20

 Özen, Taşkın, s. 13. 
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nüshasının
21

 tarihlendirilmesi için geçerli olabilir. Bunlara ilaveten, güçlü bir 

varsayım olmamakla beraber, Arkeoloji nüshasındaki eksik kısımlardan yola çıkarak, 

Mevlana nüshasının daha eski olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda ise, Arkeoloji 

nüshasının miladi 1745 yılından sonra yazılmış olabileceği ihtimali ortaya 

çıkmaktadır
22

. 

Baytarnāmelerin içerik örgüsü ise genelde Türkçe baytarnāmelerde kullanılan 

şekil gibidir. Dualarla başlayan eserin ilk kısmında iyi atın özellikleri, atların donları, 

nişaneleri, ve bu konulara ilişkin hikaye ve rivayetlerden oluşur. Birinci bab da 

atların hastalıkları, bu hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavilerine ilişkin bilgiler 

yer alır. Toplam 13 babdan oluşan eserin 12 babı hastalıklar ve bu hastalıkların 

tedavilerine ayrılmıştır. Son bab ise insanların bazı hastalıkları ve rahatsızlıklarına iyi 

geldiğine inanılan, şifalı olduğu kabul edilen at organları ya da bu organlardan 

hazırlanan bileşimlerden söz edilmiştir. İlk altı bab ile dokuz ve onuncu babların her 

birinde sadece birer hastalık ele alınmışken; yedi, onbir ve onikinci bablarda birden 

fazla hastalık anlatılmıştır. Bunlardan yedinci bab sadece ayak hastalıklarına 

ayrılmıştır. Ancak, onbir ve onikinci bablarda çok sayıda ve lokalizasyon açısından 

vücudun farklı bölgelerinde bulunabilen hastalıklar ele alınmıştır
23

. 

 

 

 

 

 

                                                   
21 Özen, Taşkın, s. 14. (Kenân Efendi’nin elinden çıkan ilk nüsha kastedilmektedir. Ancak, Kenan Efendi’nin 

baytarlık yaptığına dair bir kanıt bulunamadığı ve eserin bütünüyle kaynaklardan derlenmiş olma ihtimalini, yani 
te’lif olmama ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu durumda “müellif nüshası” tabiri yanıltıcı 

olacaktır.) 
22 Özen, Taşkın, s. 14. 
23 Burada geçen bilgiler hakkında detaylı bilgi için bkz. Özen, Taşkın, s. 10-14.  



 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. Türkçede Fiiller 

            

Türkçe, fiiller bakımından zengin bir dildir ve fiiller cümlenin temel 

unsurudur. Cümlede karşımıza yüklem göreviyle çıkar. Bu yüzden birçok 

araştırmacının bu kavram üzerinde çok sayıda çalışmasının olduğu bilinmektedir. 

Aşağıda bu araştırmacılardan ve çalışmalarından bazıları zikredilmiştir. 

           Yıllardan beri fiillerle ilgili bildiğimiz tanım şudur: Cümlede iş, oluş ve 

hareket bildiren kelimelere fiil denir. 

           Türkçenin temel sözcük türlerinden biri olan fiiller Türkçe Sözlük’te ise 

“Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman 

kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem
24

“ olarak tanımlanmıştır. 

 Dilciler tarafından ise fiilin değişik tariflerinin yapıldığını görmekteyiz.  

Muharrem Ergin fiilleri, hareketleri karşılayan kelimeler, hareketleri ise 

nesnelerin zaman ve mekan içindeki her türlü faaliyetleri olarak 

değerlendirmektedir
25

. 

 Hikmet Dizdaroğlu ise, fiilin eylem bildiren sözcük olduğunu ve her fiilde 

eylem, zaman ve şahıs bildiren üç kavramın bulunduğuna işaret eder
26

. 

 Zeynep Korkmaz da fiillerin iş ve hareket bildiren sözcükler olduğunu, 

karşıladıkları hareketler ile zaman ve mekān kapsamı içinde nesne ve kavramlarla 

ilgili her türlü oluş, kılış, kılınış ve durumları bildirdiğini belirtir
27

. 

 Tahsin Banguoğlu ise, “Bir kılış, bir oluş veya durumu, toplu bir deyimle 

olup biteni anlatan kelimeye fiil denir 
28

.” demektedir. 

 Hanifi Vural ve Tuncay Böler ise fiilleri hareketleri karşılayan kelimelerdir 

şeklinde tanımladıktan sonra fiillerle ilgili şu ifadelere yer verir: “Hareketler 

kişilerin, nesnelerin zaman ve mekan içindeki yer değiştirmeleri, oluşları, kılışları,  

                                                   
24 Türkçe Sözlük, (10. bs.), TDK Yay., Ankara 2005, s. 700. 
25 Ergin, s. 280. 
26 Hikmet Dizdaroğlu, Türkçede Fiiller, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1963, s. 5. 
27 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler, TDAY-B, TDK Yay., Ankara 2003, s. 

527. 
28 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 2004, s. 408. 
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duruşları özetle her türlü faaliyetleridir. Öyleyse fiiller oluş, kılış, kılınış ve durum 

gösteren dil öğeleridir
29

.”der.   

 Nurettin Demir ve Emine Yılmaz ise fiilleri ʻʻHareket, oluş, kılış bildiren 

kelimeler” şeklinde tanımladıktan sonra fiillerin ad soylu kelimelerden ayrıldıkları en 

önemli yönlerinin kök ve gövdelerinin sonlarına aldıkları çekim eklerinin farklı 

olmasını belirtmiştir
30

.    

 Eylemler, kılış, kılınış bildiren ve zamanı belirleyen sözcüklerdir
31

. 

H. İbrahim Delice ise makalesinde fiil teriminin daha çok kelime türleri  

arasında yer aldığını ve daha çok hareket isimlerinin karşılığı olarak gramercilerin 

çalışmalarında kullanıldığını ve bireylerin zihinlerinde bu kullanımıyla canlandığını 

belirtir
32

. 

Bu tanımlardan yola çıkarak fiili; iş, kılış, oluş, hareketleri karşılayan ve 

olayları zaman ve şahıs bildirerek ifade eden sözcük türü olarak tanımlayabiliriz.   

 

2.1. Yapısına Göre Fiiller   

            Haydar Ediskun, fiillerin yapısının gramer kitaplarında basit, türemiş ve 

birleşik fiiller olarak gruplandırıldığını belirtir
33

.  

  H. İbrahim Delice: “Sözcüklerin bir anlam için birleşmesinin ötesinde biri 

diğerinin anlamını netleştirmek, sınırlandırmak, açıklamak işlevi için kullanılırsa o 

dizi öbek fiil olarak sınıflandırılır
34

.” görüşünü savunmuştur. 

 Sadettin Özçelik ise “Fiiller de yapı bakımından isimler gibi basit, türemiş ve 

birleşik olmak üzere üç türlüdürler
35

.” demektedir.  

 

2.1.1. Basit fiiller 

Anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan bir ya da iki heceli fiillerdir: 

ög-, sög-, bin-, okı-, kel- gibi. 

       

 

                                                   
29 Hanifi Vural, Tuncay Böler, Ses ve Şekil Bilgisi, Kesit Yay., İstanbul 2011, s. 225.  
30 Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2009, s. 199. 
31 Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara 2010, s. 361. 
32 H. İbrahim Delice, Yüklem Olarak Türkçede Fiil, Sosyal Bilimler Dergisi, S. XXVI, Aralık, Sivas 2002, s. 
185. 
33 Haydar Ediskun, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003, s. 224. 
34 Delice, s. 192. 
35 Sadettin Özçelik, Münir Erten, Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Diyarbakır 2005, s. 133. 



16 

 

 

 

Zeynep Korkmaz göre ise “Kendi içlerinde daha basit anlamlı öğelere 

ayrılamayan kök fiillerdir. Fiil kökü, doğrudan fiilin anlattığı kavramı taşır: al-, git-, 

gör-, koş-, sat- gibi
36

.” 

Kök durumunda olan fiiller için, dilbilgisi kaynaklarında basit fiiller, yalın 

fiiller, yalınç fiiller terimleri kullanılmış ve birbirine yakın tanımlar verilmiştir
37

. 

Kök fiiller, Türkçenin temel söz varlığının temelini oluştururlar. Ancak bazı 

fiiller, kök hālinde görülmesine rağmen, Eski Türkçede başka köklerden 

türemişlerdir: “gel-” < “ke-l-”, “geç-” < “ke-ç-” gibi. Bunlar günümüz Türkçesinde 

kök olarak kabul edilir
38

. 

H. İbrahim Deliceye göre ise, bünyesinde sadece bir anlamı barındıran kök ve 

bünyesinde bir yapım ekinin varlığı sezilmeyen gövde kelimelerden oluşan fiildir
39

. 

Basit fiiller kök halindeki fiillerdir: al-, bak-, çek- ye- gibi
40

. 

Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Fiiller adlı eserinde, kök fiiller bütün 

şivelerde ya bir hareket ya da bir oluş, durum bildiren tek heceden ibarettir. Esasen 

Türk dilinde bütün kelimeler tek heceden ibaret köke dayandığı için, kök fiillerin de 

öyle olması tabiidir. Bu itibarla Türkçede mevcut birden fazla heceli bütün fiiller ya 

bir kök fiilin yapım eki ile genişlemiş şeklidir, ya da yapım eki ile isimden 

türemiştir
41

. 

Basit fiiller, yapım eki almamış, daha küçük parçaya bölünemeyen, anlamlı en 

küçük fiil şekline denir ayrıca bu fiiller kök durumundadırlar. 

 

2.1.1.1. Tek heceli basit fiiller 

 Türkçe Sözlük’te yer alan, anlamlı en küçük parçadaki fiillerdir. 

 Hanifi Vural ve Tuncay Böler ise bu gruba giren fiiller hakkında şunları 

söyler: “Aslında fiil olan; başka bir kelimeden türememiş, başka bir kelime ile 

birleşmemiş fiillerdir: at-, aç-, yi- vb. 
42

” 

Eserde tespit ettiğimiz tek heceli basit fiiller ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

                                                   
36 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003, s. 528. 
37 Ahmet Akçataş, Türkiye Türkçesinde Fiil Kökleri Arası İlişkilerde Ekili Unsurlar Üzerine, International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter 2010, s. 141. 
38 Akçataş, agm., s. 141. 
39 Delice, s. 188. 
40 Özçelik, Erten, s. 133.  
41 Necmettin Hacıeminoğlu, Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1991, s. 15. 
42 Hanifi Vural, Tuncay Böler, Ses ve Şekil Bilgisi, Kesit Yay., İstanbul 2011, s. 272.  
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A 

aç- (4a/3) (6a/7) (7b/11) (13a/12) (26b/14) (27b/10) (42b/9) (48b7) (56a/6) (59a/10) 

(62b/5) (66a/11) (72a/5) (72b/14) (73b/8) 

aḳ- (29b/13) (33a/4) (42a/14) (43b/4) (44a/5-6-8) (48a/11) (52b/14) (55a/13) (55b/5) 

(71a/12) (71b/8) (79a/6-13-14) (79b/2) 

al- (4a/8) (12a/15) (13b/4) (15b/15) (17a/5) (17b/5-10) (18b/6-12) (19b/11-12) 

(20a/8-11) (20b/11) (21a/1) (21b/3-4-15) (23b/13) (25a/6) (25b/3) (26b/12) (27a/1) 

(28a7-11) (29b/4) (30b/8) (31b/3-4-8) (32a/1-6) (32b/5-14) (33a/4-7-15) (34a/13) 

(36a/14-15) (37a/5-6) (38a/15) (38b/1) (39a/5-7) (40b/4) (42b/8) (43b/1-12) (48b/3) 

(49a/7) (51a/1-8) (52a/13) (53a/12-14) (53b/6) (54a/3) (55a/11) (55b/11-14) (56b/14) 

(57a/13) (57b/5-6) (58a/4-14) (59a/7) (59b/6) (60a/2-14) (60b/14) (61b/13) (64b/6-

14) (65a/10) (65b/5) (66a/3) (67a/5) (68b/14) (69a/12) (70a/13) (70b/8-14-15) 

(71a/13) (72b/1) (73a/6-11-14) (74a/15) (74b/12) (75a/14) (75b/13) (78b/6-14) 

(79a/6-11) (79b/7-15) 

aṣ- (37a/13) (52a/8) (52b/4) 

aş- (7a/9) (15a/14) (16a/2) (54b/3-4) 

at- (20a/1) (20b/1) 

az- (39b/11) (40a/1) 

 

B 

baḳ- (49b/1-11) (54b/1) 

baṣ- (12b/10-11) (33b/9-10) (40a/9) (49b/5) (53b/15) (62a/2) (79a/8) (79b/3) 

bat- (71a/12) 

bil- (3b/5-15) (13a/14) (28b/13) (33b/10-12) (34a/8) (47a/14) (47b/1) (63a/6) 

(70b/11) (71b/6) 

bin- (3b/3) (4a/7) (6a/15) (18a/4-13) (21a/9) (26a/11) (36b/12) (40b/1) (52b/12) 

(55a/1-3) (63b/2) 

bit- (43a/5) (50a/8) (54b/9) (60a/8-9) (60b/5-6) (61a/2-4-10) (61b/2) (64b/5-11-13) 

(67b/15) 

biş- (18a/9) (22b/7) (44b/8) (76a/9) (78a/12) 

boz- (44a/1) (57a/11) 
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bul- (4a/14) (7b/13) (9a/14) (9b/6) (17a/11) (17b/1-10-14) (18a/7-11-15) (18b/10) 

(19a/3-9-15) (19b/3-9) (20a/6) (20b/3) (21a/10) (21b/1) (22a/7) (22b/1-4) (23a/3) 

(23b/11) (24a/2-11-14) (24b/9) (25a/2) (26b/13) (29a/6) (29b/7) (30a/11) (30b/11) 

(31b/6) (32a/9) (32b/2-15) (34a/11) (34b/8) (35a/4) (35b/3) (37a/3-10) (37b/4-5-14) 

(38a/3-10-13) (38b/5) (39a/4) (40b/2) (41a/7) (41b/2) (42a/2-9) (43a/15) (44b/12) 

(45b/1) (46a/6) (49a/2-3-4) (49b/1-3-5) (50a/7-13-15) (50b/10) (51a/6) (51b/4-14) 

(52a/10-14) (52b/6-15) (53b/4-14) (54a/10-12-13) (54b/1-5-15) (55a/2) (56b/7-10) 

(57a/6) (57b/8) (58a/15) (58b/5) (60a/7-10) (60b/10) (61a/7) (61b/4-11-15) (62a/3-7-

11-15) (62b/8) (65a/2) (67a/1-4) (67b/2-13) (68b/12) (69a/5-8) (69b/2-12-13) (70a/2-

11) (70b/2) (71a/7) (71b/9) (72a/5) (73a/9) (73b/2) (74a/4) (76b/8) (77a/8) (77b/1-2-

7-11) (78a/10) (78b/12) (79b/5-13) (80a/3) 

bük- (21a/5)

 

Ç 

çal- (36a/13)

çek- (11b/13) (27b/9) (29b/3) (33b/13) (34a/7) (37a/2) (39b/14) (43b/11) (52a/5) 

(53b/10) (54a/11) (79a/14) (39b/14) (55a/15) (56a/12) (60b/2-13) 

çık- (10b/3) (14a/14) (15b/15) (10b/3) (73b/5) 

çıḳ- (2a/10) (16a/3) (17b/1) (19b/12) (20a/8) (24b/5) (25a/14) (28a/2) (29b/11) 

(30a/2) (33b/14-15) (34a/12) (34b/13) (35a/2) (37b/11) (38b/1-3) (39b/9) (41a/13) 

(42a/11) (42b/1) (49b/8) (50a/9) (51b/1-10) (56a/6) (60b/7-11) (61a/12) (63a/11) 

(64b/7) (66a/7) (67b/5) (68b/3) (70a/4) (74a/1) (74b/14) (75b/15) (78b/6) 

çırp- (60b/11) 

çök- (61a/9) 

çöz- (41b/1) 

 

D 

de- (7a/15) (10a/15) (11a/1) (14b/1) (14b/1-6) (16a/6-8) (36a/8) (74a/5)  

deg- (33b/8-14) (34a/9) (17a/4) (33b/8-14) 

del- (54b/3) (71a/11) 

der- (16b/12) (17a/10) (17b/14) (18a/5-14) (18b/3) (52b/13) (56a/1) (56b/4-5) 

(74b/10) 
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deş- (26a/13) (26b/1) (48a/10) (72a/15) (79b/1) 

di- (4b/9) (5b/6-11) (6a/5) (7a/11) (9a/4) (10b/6) (11b/10) (13a/10-11-12-15) (13b/5) 

(15b/1-6) (25b/4) (29b/8) (34b/8) (35a/4) (35b/15) (36b/14) (37a/8-9) (45b/8) (46a/1-

14) (47b/2) (48a/4) (50a/1-2-10-14) (51b/10) (55b/2) (59a/1) (59b/8-9) (61a/14) 

(76b/11) (77a/12) (78a/2) (79a/14) (79b/2) 

din- (79a/14) (79b/2) 

dög- (17b/4) (37b/12) (38a/1) (48b/2) (51a/9) (51b/12) (62a/6) (64b/15) (65a/6) 

(65b/5) (66a/4-5) (70b/15) 

dök- (17a/8) (17b/8) (18a/4) (18b/9) (19a/2) (19b/2) (21a/4) (23a/2) (23b/8) (24a/1-

10) (25a/15) (30a/15) (32b/9) (48a/8) (49b/11) (51a/1) (51b/2) (57a/2) (57b/1) 

(67b/1) (76b/1) (77a/14) 

dön- (20b/9) (21a/8) (44a/6) 

dut- (6a/14) (15b/12) (27b/4-10) (29a/14) (29b/1) (40a/9) (43b/3) (55a/4-9) (71b/14) 

(72a/14) 

dur- (73a/12) 

düş- (5b/6) (29b/15) (46b/15) 

düz- (40a/4) 

 

E 

ek- (37b/4) (53b/9) (54a/10) (54b/9) (62a/15) (69a/13) (69b/6) (75a/9) (79b/3) 

et- (15b/14) (33a/10)  

ez- (17a/6) (18a/10-12) (21b/6) (22a/6) (22b/10) (23b/15) (27b/13) (31a/5) (35a/9) 

(42b/6) (56b/9) (60a/12) (69a/10) (70a/9-14) (72b/8) (73a/7-14) (73b/11) (76a/15) 

 

G 

geç- (10b/4) (16a/3) (19b/5) (20b/7) (40a/6) (41a/13-15) (69b/6) (71b/1) 

gel- (5b/6-14) (9a/7) (14a/7) (16b/8-13) (23a/7) (27b/3) (42b/11) (43a/6) (43b/11) 

(45b/5) (46a/2) (48a/6-7) (59a/14) (59b/3) (64b/4) (67b/15) (71b/11-13) (74b/12) 

get- (5b/13) (38b/9) (41a/4) (43a/6) (46a/12) (63a/6) (72a/6) (75b/9) 

gez- (17a/9) (26a/12) (68b/11) (74a/8) (74b/10)  



20 

 

 

 

gid- (2a/3) (24a/7) (26a/3) (26b/3) (28b/11) (29a/9) (32b/4) (35a/15) (39b/2) (42a/13) 

(45a/1) (51a/7-13) (52a/10) (60b/3-12) (62a/9) (62b/6) (65a/3-5) (70b/5) (71b/5) 

(76b/9) 

git- (12b/14) (17b/9) (28b/11) (29a/10) (34a/8) (50b/11) (51a/14) (53a/13) (71a/8)   

gir- (37b/1) (40a/10) (43b/15) 

gö- (5b/8) (15b/1-14) (25a/5) (29a/3) (31a/11) (35b/8) (42b/4-5) (63a/14) (64a/11-

15) (66a/14) (72b/14) (73b/10) (75b/7) (76b/15) (79a/4)  

 

İ

iç- (20b/3) (21b/1) (22a/6) (24a/14) (24b/7) (25a/1-7) (27b/5) (29b/3) (38b/4) (41b/6) 

(42a/6) (44b/14) (52a/13) (52b/11) (55b/7) (57b/10) (58b/10) (61b/11-14) (67a/13) 

(70a/11) (70b/1) (72a/4) (76b/4-11) (77a/4) (77b/6)  

it- (5a/10) (4b/12) (6a/15) (7a/6-8) (7b/10-11-15) (9b/15) (10a/1-3-15) (10b/12) 

(11a/8) (12b/3-13) (13a/8-9-15) (14b/1) (16a/5-9) (25a/4) (28b/13) (29b/10) (34a/4-

6) (34b/12) (35a/3) (36a/3-5-9-12) (39b/13) (40a/2) (42b/13) (43a/9) (44a/15) 

(44b/6-11) (45b/14-15) (47a/1) (47b/3-4) (53a/2-11) (53b/10) (54a/14) (54b/2-9) 

(60b/10) (55a/3) (59b/14) (60b/15) (61a/6-8) (63b/1-2) (64a/3-6-8-10-13) (65a/8) 

(67b/13) (68a/7) (70b/12) (77b/4) (79a/1)  

id- (1b/6-9) (2a/1-2-10-11) (3b/3-4-6) (4b/1-11) (5a/10) (5b/2-3-11) (6b/3) (7a/1-12-

13) (7b/1-4-9) (8a/12-15) (9a/2-11) (9b/5) (10a/6) (10b/2-13-15) (11a/3-6-8-9) 

(11b/2-4-8-15) (12a/6) (12b/1-15) (14a/4) (14b/8) (15a/8-11-14-15) (15b/2-4-5-6) 

(16a/7) (16b/6-7-8) (17a/12) (17b/3) (18a/2) (18b/7) (19b/13-15) (20a/2-12-13-15) 

(21a/2-12-14) (21b/3-5) (22a/3-10-12-15) (22b/7-12) (23a/1-14) (23b/1-6-10) (24a/4) 

(24b/2-6-8-13-14) (25a/1) (25b/8-12) (26a/6-10-15) (26b/4-8) (27a/4-6-14) (27b/13-

14) (28a/2-6-9) (28b/3-4-6-7-9-10) (29a/2-5-7) (30a/1-3-5-11) (30b/7-9-15) (31a/2-

6-9-11-15) (31b/4-6-7) (32a/1) (33a/8) (33b/1) (34a/3-6-13) (34b/4-15) (35a/1-3-9-

11-14) (36a/4-8-14-15) (37a/10-11-15) (37b/2-7-15) (38a/9) (39a/6-7) (39b/1-4-6-7-

11-15) (40a/5-12-13-14) (40b/7-15) (41a/2-5-6-11) (41b/5-7-14) (42b/1-7) (43a/1-6-

11) (43b/1-5-10-12) (44a/8-10) (44b/5-6-7-9-15) (45a/7) (45b/8-12) (46a/4-8) 

(46b/6-7-8-10-12) (47a/2-3-14) (47b/11) (48a/14) (48b/5-12) (49a/2-10-12-14) 

(51a/12) (52a/1) (53a/1) (53b/13) (54a/6-7-8-15) (55a/1) (55b/13) (56a/1-5-6-8-11-

13) (56b/5-6) (57a/6-12) (57b/8) (58a/5-15) (58b/2-15) (59a/2-10-15) (59b/4-7) 
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(60a/11-13) (60b/1) (61a/7-10-11-15) (61b/3-9-13) (62a/3-14) (62b/13) (63a/11-15) 

(63b/4-6) (64a/12) (64b/6-8) (65a/13) (65b/10-15) (66a/1-7-15) (66b/7-9-10-14) 

(67a/3-6-8) (67b/2-6-8) (68a/11) (68b/8-15) (69a/3-5-7-13) (69b/4-8-10) (70a/5-9-

10-13-14) (71a/4-7-10-15) (71b/2-10) (72a/4-7-8-9-13) (72b/3-10-12) (73a/10-15) 

(74a/2-6-10-13) (74b/1-3-5-6-11) (75a/2-6-10) (75b/4-5-15) (76a/4-5-12) (77a/15) 

(77b/3-4) (78a/5-6-9) (79a/4-6-10-12) (79b/9-11-12-15) (80a/2-15) 

in- (18b/8-15) (19a/14) (20b/14) (21a/5) (18b/15) (20b/14) (24a/8) (27b/7) (28b/2) 

(31b/7) (32b/) (48a/5) (54b/5) (56a/9) (62b/3) (65b/13) (67b/10) (71b/7) (72a/13) 

(72b/13)  

 

K 

kes- (36b/13) (43b/2-15) (44a/5) (48b/15) (49b/4) (54a/2) (62a/6) (67b/3) (68a/6) 

(79b/1-5-14)  

 

Ḳ 

ḳal- (12b/9-10) (15a/6-14) (24a/7) (25a/8) (26a/3-5) (37a/2) (39b/13) (51a/6-7) 

(53a/2) (55a/10) (56b/2) (60a/8) (61a/2-15) (62b/7-9) (70a/4) (71a/9-15)   

ḳar- (17a/6) (17b/7) (18b/7) (19b/14) (21a/1-3-14) (21b/4-6) (22b/12-14) (23a/5) 

(23b/6) (25a/6) (26a/14) (27a/4) (28a/14) (28b/5) (29a/4) (31a/1-6-10) (32a/3-8)  

(32b/1) (33b/4) (35a/11) (36b/1-6) (38a/2) (40b/5) (41b/13) (49a/11-13) (50b/13) 

(51b/13) (55b/10) (56b/15) (57b/7) (58a/6) (60a/14) (61a/7) (61b/13) (64b/8) 

(65a/15) (66a/4) (66b/9) (69b/1) (70a/8-15) (71a/3) (72a/3) (73b/9-12-15) (74b/14-

15) (75a/14) (76a/4-13) (76b/15) (78a/1) (79b/10) 

ḳat- (17b/6-7) (18a/12) (19a/1) (20a/13) (22a/5) (26a/15) (26b/10) (28a/8) (29a/3) 

(37a/11) (42b/7) (55b/5) (58a/14) (58b/5-13) (59a/8) (60b/9) (66a/1) (70a/9) (71a/14) 

(72a/4) (74b/2-3) (78b/7)  

ḳaz- (50a/6) (56a/10)  

ḳıl- (9b/14) (64a/7)  

ḳır- (73b/14) (77a/14)  

ḳız- (21a/9) (38b/13) (39a/14) (40a/8-9) (62a/2)  

ḳop- (48b/8)  

ḳoş- (6b/9) (7a/9) (23a/10) (52b/13)  
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ḳov- (2a/11) (4a/15) (39b/9)  

ḳoy- (17b/1) (18a/9) (19a/6-15) (24b/3) (26a/6) (29a/12) (30a/14) (33a/15) (34a/8-

14) (34b/17) (38a/2) (39b/5) (42a/1-6) (42b/9) (43a/12) (44a/3) (49a/13) (49b/10) 

(53b/9) (55b/5) (56a/11) (58a/8) (61b/9) (64b/15) (67b/7) (69a/3-7) (70a/10-15) 

(72a/14) (72b/7) (73b/6-7-12) (75a/1)  

 

O 

ol- (1b/7-8-10) (2a/8-9-10) (2b/1) (3b/2-8-10-13-15) (4a/1-2-3-4-6-10-11-12-13-14)    

(5a/1-24-6-8-9-13-14) (3b/2-13-15)… 

ov- (17b/2) (20a/3) (30a/7) (32a/4) (57b/4) (59a/14) (68a/10-12-14) (74b/12) (79a/8)  

oy- (24b/5) (34a/11-13) (34b/5)  

 

Ö 

öl- (13a/12-14) (25a/7) (37b/1 ) (39b/7) (64b/5)  

ölç- (38b/12-15) (39a/9)  

 

P 

piş- (32a/1) (44a/4) (69b/10) (75b/14-15)  

pin- (74b/10)  

 

S 

sev- (8b/10) (40a/1)  

sız- (24b/14)  

sil- (30a/8)  

sök- (39b/12) (42a/2) (54a/13) (55a/3)  

sür- (15b/13) (25b/10) (26a/8) (26b/12) (29b/10) (30b/10-11) (31a/7) (32b/15) 

(33a/9) (33b/6-9) (35a/2) (36b/9) (37a/13) (39a/12-13-15) (42b/10-12-13) (44a/6-11-

14) (44b/11) (49a/15) (53b/4) (60b/8) (64b/10-12) (65b/1) (66a/10-15) (66b/11) 

(67b/13) (68a/2) (68b/6) (71a/6) (73a/8) (76a/14) (77a/5-8-11-15) (78a76-10)  

süz- (18a/3) (18b/15) (19a/14) (20b/15) (22a/4) (23b/2) (24a/8) (24b/6) (38b/1) 

(43b/8) (48b/4) (55b/4) (57a/15) (58a/7) (58a/13) (61b/11) (71a/1)  
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Ṣ 

ṣaç- (41b/12)  

ṣal- (26b/7) 

ṣar- (20a/5) (22a/14) (26b/2-13) (27a/15) (27b/15) (31b/9) (37b/5-8) (40a/15) (40b/8) 

(42b/12) (53b/14) (57a/4) (60a/5) (60b/2) (62b/8) (66a/10) (66b/12) (68a/14) (68b/7-

10) (69b/7) (79a/9) (79b/4)  

ṣıḳ- (17b/4) (26b/2) (33b/11) (34a/2) (67a/7) (78b/6)   

ṣoḳ- (17b/1-3) (21a/7)  

ṣoy- (32b/12) (62a/5)  

 

Ş 

şiş- (16b/15) (23a/13) (25b/1-14) (27b/8) (36b/15) (37a/1) (37b/6) (42a/12) (52a/12) 

(53a/8) (57b/13-14) (58a/12) (60a/1) (77a/7)  

 

Ṭ 

ṭaḳ- (77b/13)  

ṭol- (23a/13) (34b/5-10) (44a/7) (57b/13)  

ṭut- (6a/6) (12b/5) (18b/12) (20a/4) (20b/4-6) (26b/8) (38a/14) (49b/2) (64b/4) 

(68a/3) 

ṭur- (5a/15) (16b/15) (19a/6) (19b/9-10) (21a/6) (22a/15) (22b/10) (24b/4) (25b/10) 

(26a/8-11) (26b/3) (27a/8-15) (28a/1-4-10) (28b/4-12) (29b/4) (30a/9-14) (30b/1) 

(31a/3-7) (31b/6-9) (32a/14) (33a/5) (33b/9) (34b/6) (35a/5-15) (35b/1) (40b/1-9) 

(42b/9) (48b/7) (50a/11) (53a/15) (53b/11) (58b/9-14) (59b/15) (60a/5) (60b/4-15) 

(61b/15) (62b/5) (65a/4) (66a/13) (68a/15) (68b/9) (69b/9) (71a/9) (71b/5) (72a/10) 

(72b/14) (74a/3) (79a/7-10-12) 

 

U 

ur- (15b/2-3) (17b/12) (21b/11) (22a/14) (22b/2) (27a/15) (28a/2) (28b/3-8-10) 

(29a/6-8) (29b/6) (31a/2-11) (31b/11) (32a/4-8-12) (32b/4-6) (34a/7) (35a/15) 

(35b/2) (36b/3) (37a/13) (37b/5) (38a/3-7-8) (38b/14-15) (40a/15) (48b/15) (49b/15) 

(51a/12) (51b/14) (53a/15) (53b/4-14) (54b/4) (56b/3) (60a/4) (60b/1-4) (61b/1) 
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(62a/7-15) (62b/4-7) (65a/5-7) (65b/1) (66b/13) (69b/3) (71b/4) (72a/10) (72b/13) 

(73a/1) (74a/2) (79b/3) 

 

V 

var- (5a/14) (11b/12) (28b/15) (39a/9) (40a/7) (68a/5)  

vir- (4a/8) (8a/2) (15b/14) (16b/13) (17b/15) (18a/6-7) (18b/3) (19b/6-9) (23a/12) 

(23b/8) (26a/13) (27b/8) (29b/7) (34b/13) (35b/11) (38a/13) (41a/3) (42a/1-4) 

(50b/14) (51a/2-4-5) (52b/4) (56b/6-8) (57b/11) (58a/9-10-11) (59a/9-12) (74a/14) 

(75b/3) 

 

Y 

yaḳ- (30b/15) (31b/15) (33a/15) (37a/4-5) (41b/4) (65a/10) (67b/4) (78a/4) (79a/11) 

(79b/8)  

yan- (69b/5)  

yap- (26b/1) (27a/7) (38b/11) (61b/1) (65a/1) (69a/6-14)  

yat- (4b/2) (5b/5) (16b/15) (17a/3-15) (21a/5) (40b/15) (61b/15) 

yar- (35a/6) (37b/4-9-13) (49b/6-14) (62a/5) (68a/6) (77a/10)  

yay- (32b/8) (42a/12) (43a/5) (49b/2) (56b/4) (67a/4) (78a/5)  

ye- (7b/3) (19b/6-8) (23a/12) (23b/8) (24a/9) (29b/6) (37a/13) (38a/12) (38b/6) 

(42a/4) (44b/9) (50b/14) (51a/5) (52a/10) (52b/4) (55a/9) (58a/9-11) (58b/2-11-12-

13-15) (59a/8) (60b/9) (61a/5) (73a/4) (74b/5-13) (75b/5) (76a/1) (76b/12) (77a/1) 

(78a/13)  

yi- (18b/4) (29a/15) (42a/1) (58b/5-13) (59a/9) (61a/8) (75b/3-14) (78b/1) (79b/13)  

yor- (6a/11) (23a/11) (52b/13) (71b/6)  

yu- (17b/2) (25b/11) (26a/9) (27b/1) (30a/6-7) (30b/13) (31a/8) (31b/14) (32b/10) 

(35a/13) (36b/8) (49a/5) (54a/1-9) (57a/3) (62a/12) (65a/15) (65b/9-13) (66b/11) 

(67b/11) (68b/10) (69b/5) (74a/8) (74b/9-13) (75a/8)  

yut- (20b/2)  

 

Tabloda ise, eserde geçen tek heceli basit fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

 



25 

 

 

 

              Tablo 1: Tek Heceli Basit Fiiller 

            Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

          aç- 15 

          aḳ- 17 

          al- 102 

          aṣ-  3 

aş- 5 

at- 2 

az- 2 

baḳ- 3 

baṣ- 10 

bat- 1 

bil- 12 

bin- 13 

bit- 15 

biş- 5 

boz- 2 

bul- 138 

bük- 1 

çal- 1 

çek- 17 

çık- 5 

çıḳ 40 

çırp- 1 

çök- 1 

çöz- 1 

de- 10 

deg- 6 

del- 2 

der- 11 

deş- 5 
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di- 43 

din- 2 

dög- 13 

dök- 23 

dön- 3 

dut- 12 

dur- 1 

düş- 3 

düz- 1 

ek- 9 

et- 2 

ez- 21 

geç- 9 

gel- 22 

get- 8 

gez- 5 

gid- 23 

git- 9 

gir- 3 

gö- 18 

iç- 28 

it- 69 

id- 343 

in- 21 

kes- 13 

ḳal- 23 

ḳar- 63 

ḳat- 25 

ḳaz- 2 

ḳıl- 2 

ḳır- 2 
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ḳız- 6 

ḳop- 1 

ḳoş- 4 

ḳov 3 

ḳoy- 38 

ol- 753 

ov- 11 

oy- 4 

öl- 6 

ölç- 3 

piş- 5 

pin- 1 

sev- 2 

sız- 1 

sil- 1 

sök- 4 

sür- 46 

süz- 17 

ṣaç- 1 

ṣal- 1 

ṣar- 23 

ṣık- 6 

ṣok- 2 

ṣoy- 2 

şiş- 16 

ṭak- 1 

ṭol- 5 

ṭut- 11 

ṭur- 63 

ur- 62 

var- 6 
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vir- 36 

yak- 11 

yan- 1 

yap- 7 

yat- 8 

yar- 9 

yay- 7 

ye- 35 

yi- 9 

yor- 4 

yu- 28 

yut- 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde tek heceli basit fiiller ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

 Eserde en çok geçen basit fiiller şunlardır: al-, bul-, di-, dök-, id-, it-, ol-, tur, 

ur-, vir-, yu-.     

Eserde en az geçen basit fiiller ise şunlardan oluşur: aş-, at-, az-, bat-, boz, 

bük-, çal-, çırp-, çök-, çöz-, dur-, düş-, düz-, ḳan-, ḳop-, pin-, sil-, ṣaç-, ṣal-, ṣız-, ṭak-, 

yan-, yap-,yut-.  

Yukarıdaki örneklerde kelime başındaki t-’ lerin d-’ ye (t>d) dönüştüğünü 

ama bazı t’lerin ise aynen kaldıklarını görürüz. Ör: ti>di-, ṭur- > ṭur vb.  

           Eski Anadolu Türkçesinde e sesinin bazı kelimelerde i’ ye (e> i) döndüğünü 

görürüz. Ör: eyü>iyi, gey->giy-. Eserimizde ise bu değişikliği rahatça görebiliriz. 

 

2.1.1.2. İki heceli basit fiiller  

 Bu fiil grubuna bir ekle türediği bilinen ancak kökü bulunmayan fiiller 

alınmıştır. Örnek: okı-, ditre-, ağrı-, okşa-, sıçra-,  gibi. 

 Eserde, tespit ettiğimiz iki heceli basit fiiller şunlardır:

A 

ara- (37a/9)  

arı- (29a/9) (34a/13) (54a/3) 



 

 

 

 

Ç 

çevir- (21a/8) (50a/8)  

çürü- (43a/4)  

 

D 

daya- (68b/4) 

 

E 

eyle- (2a/13) (3b/5) (15b/4) (29a/4) (30b/2) (35b/4) (39b/14) (40b/6) (41b/3-10) 

(42a/10) (45b/4) (46b/12) (47b/5-7) (56b/6) (64a/14) (70b/13) 

ele- (7b/1-2) (54a/7) (21b/3) (22b/4) (69b/6)  

eri- (18b/7) (22a/11) (32a/7) (41b/11) (49a/10) (49b/8) (56b/14) (57a/5) (67a/9) 

(71a/1) (72b/6) (73a/13) (75b/14) 

 

I 

ılı- (17a/7) (18a/7-9) (19b/2) (21b/5) (23b/7) (38b/4) (56b/6) 

ısı- (17a/7) (18a/6) (21a/15) (22a/14) (25b/9) (27b/1) (28b/3) (29b/5) (31a/15) 

(31b/8-14) (32b/6) (33a/7-9) (34a/14) (35a/12) (36a/7) (37b/7) (38a/5) (52a/8) 

(52b/2) (55b/10) (57a/3) (60b/3) (67b/11) (68b/9) (70b/10) (74a/1-7) (75a/7) 

ışı- (18a/15)  

 

İ 

işe- (71b/15) (76a/5)  

 

Ḳ 

ḳapa- (37b/14) (56b/1) (73b/7) (56b/1)   

ḳaşa- (18a/6) (21a/4) (61b/12) (66b/14)  

ḳaşı- (68a/7)   

ḳavuş- (70b/6)  

ḳurı- (12a/1) (19a/11) (20a/7-11) (30a/5) (40b/8) (61b/6) (79b/4)   
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ḳuru- (18b/12) (30b/14) (31a/7) (33b/6) (35a/7) (41a/3) (41b/1) (42b/9) (50a/11-12-

15) (51a/1-5) (58a/4) (61b/7) (62b/5) (66b/4) (74b/9) (75a/5-10) (75b/8-10) (76a/4) 

(77b/2) (79b/11) 

 

O 

oḳu- (51a/15) (51b/2-3)  

 

S 

semir- (58b/11) (74a/5) (74b/7) 

 

Ṣ 

ṣovu- (10b/5) (16b/13) (18a/3) (19a/1) (19b/5) (20a/2) (20b/3-7) (29b/2) (41b/15) 

(51a/11) (54a/9) (56b/12) (67b/10) (68a/8) (68b/4-7) 

ṣovı- (38a/7)   

 

Ṭ 

ṭara- (72b/9)  

 

U 

uyu- (53b/7) (59b/13) 

 

Ü 

üşü- (55a/8)  

 

Y 

yala- (61a/3)  

yürü- (7a/9) (14a/11) (18a/5-14) (21a/9) (27b/9-10) (29b/1) (31b/13) (36b/10) 

(42a/13) (57b/15) 

 

Tabloda ise, eserde geçen iki heceli basit fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 
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   Tablo 2: İki Heceli Basit Fiiller  

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

ara- 1 

arı- 3 

çevir- 2 

çürü- 1 

daya- 1 

eyle- 18 

ele- 6 

eri- 13 

ılı- 8 

ısı- 30 

ışı- 1 

işe- 2 

ḳapa- 4 

ḳaşa- 4 

ḳaşı- 1 

ḳavuş- 1 

ḳurı- 8 

ḳuru- 25 

oku- 3 

semir- 3 

ṣovu- 17 

ṣovı- 1 

ṭara- 1 

uyu- 2 

üşü- 1 

yala- 1 

yürü- 12 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde iki heceli basit fiiller ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 
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Eser, veteriner hekimliği açısından incelendiğinde,  eserde en çok geçen iki 

heceli basit fiiller şunlardır: eyle-, eri-, ıṣı-, kayna-, kuru-, ṣovu-, yürü-. Bu fiillerin 

çoğu veteriner biliminde kullanılabilen fiillerdir. 

 Eserde en az geçen iki heceli basit fiiller ise şunlardır: ara-, çürü-, daya-, ılı-, 

ḳavuş-, ṣovı-, ṭara-, üşü-, yala-. 

 

2.1.2. Türemiş fiiller 

  Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dil olduğu için yapım eklerinin 

dilimizde önemli bir yeri vardır. Fiil ya da isim köklerine yapım eki getirilerek 

türetilen fiillere de türemiş yapılı fiil denir. Türemiş fiiller, yapım eklerinden en az 

bir tanesini alan fiillerdir. Yapım eklerinden bir tanesi alan fiiller ise gövde 

durumundaki fiillerdir. 

            Necmettin Hacıeminoğlu ise bu konuda Türkçenin gerek kullanış şekilleri ve 

ifade imkānı, gerekse çeşit ve sayı itibarıyla, fiilce zengin bir dil olduğunu belirtir ve 

kök fiillerin dilimizde sınırlı olduğunu söyler. Türk Dilinin yeni kelimeler teşkil 

etmeye elverişli olduğunu belirtir ve bu durumun ise türetme yolu ile sonradan 

giderildiğini belirtir
43

. 

           Zeynep Korkmaz’a göre “Adlarla ya da fiil kök ve gövdelerine çeşitli türetme 

ekleri getirilerek kurulmuş olan fiillerdir
44

.” 

Fiil ya da isim kök ve gövdelerinden, fiil yapan eklerle türetilen fiillerdir
45

. 

 H. İbrahim Delice: “Fiillerin fiil yapım eki olarak gösterilen çatı eklerinin 

yeni kelime yapmadığı; ancak, cümlede zorunlu bulunması gereken unsurları 

belirlemeye yaradığını belirtmiştir
46

.” 

 Örnekler: inandır-, yeşert-, benze-, sağla-… 

 Dolayısıyla türemiş yapılı fiiller, isim köklerine getirilen yapım ekleriyle 

türetilen yeni fiillerdir. 

 İsim veya fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle kurulmuş fiillerdir: kana-

, gözle-, kırıl- gibi
47

. 

Yapım ekleri Eski Türkçede olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde de başlıca  

                                                   
43 Hacıeminoğlu, s. 30.  
44 Korkmaz, s. 529. 
45 Özçelik, Erten, s. 133. 
46 Delice, s. 189. 
47 Vural, Böler, s. 272. 
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dört gruba ayrılır: 

 1- İsimden isim yapan ekler 

 2- İsimden fiil yapan ekler 

 3- Fiilden isim yapan ekler 

 4- Fiilden fiil yapan yapan ekler 

 Bizim konumuzu isimden fiil ve fiilden fiil yapan ekler oluşturduğu için 

burada yalnızca bu ekleri ele alacağız. 

 

2.1.2.1. İsimden türemiş fiiller 

İsimden fiil yapan ekler, isim kök ve gövdelerinden fiil yapan eklerdir
48

. 

  Bu ekler isim köklerine, isimden yapılmış isim gövdelerine ve fiilden 

yapılmış isim gövdelerine eklenirler ve isimden fiil yapan ekler isimden isim yapan 

eklerden ve fiilden isim yapan eklerden sonra gelebilirler. Bu ekler genellikle 

köklerden fiil yaparlar. Gövdelerden fiil yapan ekler azdır. Bunun sebebi gövdelere 

gelen türetme eklerinin az ve işlek olmamalarındandır.                                                                                 

 Bu ekler, eklendikleri isim kök ve gövdelerini “olma, oluş, bildirme”, 

“yapma, yapış, bildirme” özelliğinde birer fiile dönüştürürler
49

. Bu tanımdan yola 

çıkarak fiillerin anlamlarının olma veya yapma ifade ettiklerini söyleyebiliriz. 

 Addan eylem yapma ekleri (deriving verb form noun), ad kök ya da 

gövdelerinden, köken anlamıyla bağlantılı yeni eylem gövdeleri yapan eklerdir
50

.  

 Muharrem Ergin, “İsimden fiil yapan ekler arasında fonksiyon farkı yoktur, 

işleklik farkı vardır demektedir
51

.   

Necmettin Hacıeminoğlu ise ekler, “Fiil haline getirdikleri isimlerin asıl 

anlamlarında, genellikle her hangi bir değişiklik yapmazlar
52

.”  

 Eserde, tespit ettiğimiz isimden türemiş fiiller ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

 A 

arpala- (70a/7) (70b/3-9-11)  

arḳıla- (61a/1)  

                                                   
48 Muammer Gürbüz, Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon (Ders Notları), Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara 2009, 

s. 59. 
49 Korkmaz, s. 110. 
50 Eker, s. 322. 
51 Ergin, s. 180. 
52 Hacıeminoğlu, s. 173. 
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arıḳla- (74a/5)  

arıd- (34a/13) (54a/3)  

arın- (29a/9)  

ayrıl- (48a/7) 

 

B 

baġla- (16b/14) (19b/8) (26b/2) (27a/7-8) (27b/15) (28a/2) (30a/9-13) (31b/9) 

(32a/14) (32b/6) (33b/6) (34a/15) (34b/6) (35a/14) (36b/9-12) (37b/10-13) (38a/8) 

(39a/10-11) (40a/15) (40b/8-9) (41a/2-7) (42b/2-12) (48a/13) (49b/13) (50a/9-10) 

(53a/3-15) (55a/6) (56a/13) (57a/4) (60a/4) (60b/2-6) (62a/7) (62b/4-8) (66a/10) 

(66b/12) (69b/7) (74a/3) (74b/13) (77b/12) (79a/9) (79b/4) 

başla- (42a/15) (44a/5) (60b/5) (67b/5)  

beñze- (3b/10-11-12) (4a/9-10) (4b/7-8-13-14) (5a/3) (5b/9) (6a/1) (6b/7) (50a/5) 

(59a/7)  

boġazla- (32b/13) (43b/3) (44b/5) (44b/5)  

 

Ç 

çatla- (35a/6) (77a/10)  

 

D 

ditre- (17b/9) (55a/5-8) (55b/15)  

 

G 

gözed- (27a/8) (61a/10) (66b/14) 

 

Ḥ 

ḥażırla- (49b/9)  

 

Ḫ 

ḫıẕlān- (70a/7)  

ḫorla- (77b/9-10)  
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I 

ısla- (20a/4) (22b/5-9) (26b/13) (30b/6)  

ıṣla-d- (20a/4) (22b/5-9) (23b/8-14) (26b/13) (35a/8) (37b/12) (48b/3) (53b/8) 

(58a/10) (58b/9) (65b/12) (69b/3) (77b/3) (78b/5) 

 

K 

kefenle- (11a/7) (16a/5) 

 

Ḳ 

ḳabar- (33a/8-10) (37a/1) (57b/14) (64b/14) (65a/2) (78a/8) 

ḳalaḳ-la-n- (17a/2)             

ḳalburla- (74a/9)  

ḳana-  (30b/14) (68a/6) (71a/6)  

ḳanatlan- (55a/11)  

ḳarşıla- (15a/7)  

ḳurud- (41a/3) (74b/9) (75a/5-10) (75b/8-10) (76a/4) (77b/2) (79b/11)  

ḳurıd- (79b/4)  

ḳuvvetlen- (74b/7)  

 

N 

na‘lla-n- (34a/1)  

nekerlen-  (2a/7) (6a/12)  

 

O 

otlat- (43a/12)  

oyna- (30a/2) (34b/11-12) (35a/1)  

 

Ö 

ögren- (47b/1)  

öksür- (18b/1-2) (19a/4) (67a/2) (73a/3)  
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R 

rendele- (59a/13)  

 

S 

sanculan (16b/14) 

 

Ṣ 

ṣabunla- (17a/14) (21a/7) (31b/14) (67b/11)  

ṣanculan- (70a/12)     

 

T 

tazele- (73b/1)  

tersle- (20b/8)  

 

Ṭ 

ṭaġla- (28b/15) (29a/1) (39b/4) (40b/3-7) (42b/5) (49b/10-12) (53b/2-3) (54b/7) 

(60b/14) (61a/13) 

ṭamla- (44a/4) (78b/9-11)  

ṭavlan-  (58b/11) (74a/5) (74b/8)  

ṭavılanma- (58b/6)  

 

U 

ulaş- (48a/14) (49b/2) (53a/4) 

 

Ü 

üfür- (52a/2)  

 

Y 

yarala- (62a/5) (37b/4) (49b/6)  

yarelen- (68b/13)  

yoġur- (19b/14) (22b/6) (30a/6) (48b/5) (57b/5) (65b/6) (67a/9) (69a/4) (74b/3) 

yumrula- (26a/13) (37a/2) (42b/10) 
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     Tabloda ise, eserde geçen isimden türemiş fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

              

               Tablo 3: İsimden Türemiş Fiiller 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

arpala- 4 

arḳıla- 1 

arıḳla-                                                   1 

arıd- 2 

arın- 1 

ayrıl- 1 

baġla- 53 

başla- 4 

beñze 15 

boġazla- 4 

çatla- 2 

ditre- 4 

gözed- 3 

ḥaẓırla- 1 

ḫıẕlan- 1 

ḫorla- 2 

ısla-  5 

ıṣlad- 16 

kefenle- 2 

ḳabar- 7 

ḳalaḳlan- 1 

ḳalburla- 1 

ḳana- 3 

ḳanatlan- 1 

ḳarşıla- 1 

ḳurud- 9 
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ḳuvvetlen- 1 

na‘llan- 1 

nekerlen- 2 

otlat- 1 

oyna- 4 

ögren- 1 

öksür- 5 

rendele- 1 

sanculan 1 

ṣabunla- 4 

ṣanculan- 1 

ṭazele- 1 

ṭersle- 1 

ṭaġla- 13 

ṭamla- 3 

ṭavlan- 3 

ṭavılan- 1 

ulaş- 3 

üfür- 1 

yarala- 3 

yarelen- 1 

yumrula- 3 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde isimden türemiş fiiller ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

Eser, veteriner hekimliği açısından incelendiğinde en çok geçen isimden 

türemiş fiiller şunlardır: arpala-, baġla-, başla-, beñze-, boġazla-, gözed-, kefenle-, 

ḳabar-, oyna-. Bu fiillerin çoğu ise hekimlikte ve hayvanlar ile ilgili durumlarda 

kullanılan kelimelerdir.(arpala-, baġla-, boġazla-…) 

 Eserde en az geçen isimden türemiş fiiller şunlardır: çatla-, tazele-, tersle, 

otla-, ögren-, rendele-. 
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Örnekleri incelediğimizde en çok –la-, -le- isimden fiil yapma ekinin 

kullanıldığını görmekteyiz. Muharrem Ergin, bu ekimizin isimden fiil yapım ekleri 

içinde en işlek ek olduğunu belirtir
53

. 

Birkaç örnekte ise -a-, -e- ekimiz kullanılmıştır. 

Örneğin eskiden beri isimden fiil yapım eki olan –al-, -el- eki hiç 

kullanılmamıştır.   

 

2.1.2.2. Fiilden türemiş fiiller  

 Fiil kök ve gövdelerinden yeni fiiller yapan eklerdir. “Bu ekler fiil köklerine, 

fiilden yapılmış fiil gövdelerine ve isimden yapılmış fiil gövdelerine gelirler. Yani 

fiilden fiil yapma ekleri isimden fiil yapma eklerinden ve fiilden fiil yapma 

eklerinden sonra gelebilirler
54

.”  

 Eylemden eylem yapma (deriving verb from verb) ekleri, eylem 

tabanlarından yine eylem yapan eklerdir. Bu eklerin çatı adı verilen özel görünümleri 

(aspect) vardır.  

 Zeynep Korkmaz, “Bu gruptaki eklerin bir kısmı hemen hemen her fiile 

gelebilecek işlekliktedir. Bu fiillerin sayıları az fakat işleklik dereceleri oldukça 

geniştir
55

.” demektedir.  

Eserde, tespit ettiğimiz fiilden türemiş fiiller ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

A 

açıl- (26b/14) (27b/10) (42a/15) (55a/3) (72a/5)  

alın- (22b/5) (27a/6) (51a/1) (55b/14) (58a/4)  

alışdur- (60a/14) (73a/14) 

alışdır- (30b/8)  

alma- (4a/8) (12a/15) (52b/5)   

aḳıd- (18a/13) (33a/4) (55b/5) (43b/4) (55b/5) (71b/8)  

aḳıtma- (21b/15) (44a/8) 

azdır- (39b/11)  

 

                                                   
53 Ergin, s. 180. 
54 Ergin, s. 200. 
55 Korkmaz, s. 123. 
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B 

baṣdur- (79a/8) (79b/3)  

batur- (71a/12)  

bilme- (33b/10) (47a/14) (71b/6)  

bilin- (28b/13) (47b/1)  

binme- (6a/15) (40b/1) (55a/1)   

bişür- (18a/9) (22b/7) (44b/8) (76a/9) (78a/12)  

bitme- (60a/8) (60b/5) (64b/5)  

bitür- (64b/13) (54b/9)  

bozıl- (57a/11)  

bula- (29a/6) (67b/13)  

bulun- (9a/14) (17b/1) (18b/10) (38b/5) (49b/5) (56b/7) (61a/7) (71b/9) (77b/2)  

 

Ç 

çalḳa- (17b/7) (21a/3) (22b/15) (67a/11) (69a/3) (70a/10) (72a/2) (74a/9)  

çalḳala- (70a/10) (72a/2) (74a/9) 

çıḳar- (2a/10) (10b/3) (16a/3) (17b/1) (24b/5) (29b/11) (30a/2) (41a/13) (49b/8) 

(50a/9) (64b/7) (66a/7) (67b/5) (68b/3) (70a/4) (74a/1) (75b/15) (78b/6) 

çekme- (43b/11) (54a/11)  

cekür- (21b/3)  

çözme- (41b/1)  

 

D 

depre- (25b/2) (27a/8)  

derle- (16b/12) (17a/10) (18a/5-14) (18b/3) (52b/13) (56a/1) (74b/10)  

derlet- (56a/1)  

derled- (18a/5) (74b/10)  

deşil- (26b/1) (29b/12) (48a/10) (72a/15) (79b/1) 

devşir- (24a/4) (75a/5)  

dinme- (79b/2)  

ditre- (17b/9) 

ditred- (55a/5-8)  
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doḳun- (16a/3) (40b/10)  

dökil- (51a/1)  

dökül- (25a/14) (32b/9) (48a/8) (49b/11) (67b/1)  

dönder- (21a/8)  

dutul- (27b/4-10) (29b/1) (71b/14) 

 

E 

elen-  (7b/2)  

etdir- (15b/14)  

erid- (22a/11) (32a/7) (41b/11) (49a/10) (49b/8) (56b/14) (57a/5) (71a/1) (72b/6) 

(75b/14)  

ezil- (60a/12)  

 

G 

geçir- (71b/1)  

geçür- (40a/6) (41a/13-15)  

gelin- (14a/7)  

getür- (5b/13) (43a/7) (46a/12) (63a/6)  

gezdür- (17a/9) (68b/11) (74a/8) (74b/10)  

gider- (26b/3) (35a/15) (60b/3) (62b/6)  

giderme- (2a/3) (26b/3)  

görül- (5b/8) (64a/15)  

görün- (42b/4-5)  

 

I 

ılıd- (18a/7)  

ısıd- (17a/7) (18a/6) (21a/15) (24a/1) (31a/15) (34a/14)  

ıssıd- (78b/8) (79a/8)  

ısıt-dır- (55a/8)  

ışıla- (18a/15)  
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İ 

içir- (57b/10)  

içür- (20b/3) (21b/1-7) (22a/6) (24a/14) (24b/7) (25a/1-7) (27b/5) (29b/3) (38b/4) 

(41b/6) (42a/6) (43b/9) (44b/14) (52a/13) (52b/11) (55b/7) (58b/10) (61b/11-14) 

(67a/13) (70a/11) (70b/1) (72a/4) (76b/4) (77a/4) 

içürme- (29b/3)  

indür- (18b/15) (19a/14) (24a/8) (28b/2) (56a/9) (62b/3) (65b/13) (67b/10)  

inme- (71b/7) 

itdür- (64a/6)  

itme- (5a/10) (10a/15) (13a/15) (14b/1) (16a/5) (35a/3) (42b/13) (44a/15) (44b/6-11) 

(53a/2-11) (53b/10) (60b/15) (63b/2) /64a/8-10) (65a/8) (68a/7) (70b/12) (77b/4) 

(79a/1) 

işidil- (64a/15)  

 

K 

kesme- (48b/15) (62a/6)  

kesil- (22a/6) (79b/1-14)  

 

Ḳ 

ḳaldır- (25a/8) (55a/10)  

ḳaldur- (12b/9-10) (37a/2)   

ḳalma- (26a/5) (51a/6) (62b/9) (71a/15)  

ḳapan- (37b/14) (56b/1)  

ḳarışdır- (21b/4) (22b/14) (23a/5) (23b/6) (58a/6)   

ḳarış-dır- ıl- (58a/6)  

ḳarış-dur- (17a/6) (19b/14) (22b/12) (25a/5) (26a/14) (28a/14) (28b/5) (29a/4) 

(31a/1-6) (31b/5) (32a/3-8) (32b/1) (33b/4) (35a/11) (36b/1-6) (38a/2) (40b/5) 

(49a/13) (50b/13) (56b/15) (64b/8) (65a/15) (66a/4) (66b/9) (69b/1) (70a/8-15) 

(71a/3) (72a/3) (73b/9-12) (74b/14-15) (76a/4-13) (76b/15) (78a/1) (79b/10) 

ḳarıştır- (25a/1) (21a/14) 

ḳarıştur- (27a/4)  

ḳāş(ı)an- (17a/1) (20b/6-9) (21a/4-6) (21b/9-11)   
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ḳayna- (17b/11) (18a/3) (18b/14) (19a/13) (20a/10) (20b/14) (22a/4) (23b/2) (24a/6) 

(25b/7) (26a/2-4) (26b/9) (27a/12) (27b/12) (28a/8) (28b/2-6) (32a/14) (32b/5) 

(38a/7-8-15) (38b/2-3) (51a/10) (52a/7) (52b/2-11) (53b/12) (55b/4-9) (56a/9) 

(57a/15) (58a/6-13) (60a/4) (61b/10) (62a/10) (62b/3) (65a/7-12) (65b/13) (67b/8) 

(68b/2) (71a/14) (78b/7)   

ḳaynad- (18b/14) (19a/13) (20a/10) (20b/14) (22a/4) (28a/8) (28b/2-6) (38a/7-8-15) 

(52b/2-11) (57a/15) (60a/4) (61b/10) (62a/10) (65a/7-12) (68b/2) (78b/7)  

ḳızar- (30b/14) (33a/10)  

ḳızdur- (38b/13) (39a/14) (40a/8)  

ḳızdır- (62a/2)  

ḳoma- (29a/12)  

ḳoşdur- (23a/10) (52b/13)  

 

O 

oldur- (55a/7)  

olun- (2a/15) (3b/8) (5a/14) (8b/4-11) (9a/5) (9b/7-13) (11a/5-9-13-15) (12a/7) 

(12b/6) (13b/13) (14a/1) (14b/3-10) (15a/4) (15b/11) (23a/6) (25a/10) (28a/13-15) 

(31b/11) (42a/15) (44a/7-13) (44b/2-3) (45a/5-7-8) (45b/6) (48b/11-13) (50b/1) 

(51a/14) (51b/5) (54b/13) (56b/12) (57a/7) (57b/3) (59b/2) (60b/7) (61a/12) (61b/5) 

(64a/1-11) (64b/2) (66b/6) (67b/14) (68a/1) (68b/12) (69b/14) (71b/7-12) (74a/11) 

(76b/10) (80a/5-14-15) (80b/1)  

ovala- (32a/4) (59a/14)  

oyul- (34a/13) (34b/5)  

 

Ö 

öldür- (25a/7) (39b/7) (64b/5) 

öksür- (67a/2) (19a/4) (18b/1-2) (73a/3) 

ört- (20a/5) (39a/12) (56a/15) (67a/8) (68b/7) (73b/8)  

 

P 

pişür- (44a/4) (69b/10) (75b/14-15)  
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S 

segir- (21b/12-13) (23a/11)  

segirt- (21b/12-13) (23a/11)  

sevindirt- (8b/10) 

sıḳıl- (43a/2)  

sökül- (42a/2) (54a) (55a/3) 

sürme- (64b/12)  

 

Ṣ 

ṣaḳın- (34b/1) (37b/2)  

ṣarḳıd- (55a/10)  

ṣovud- (41b/15)  

ṣovuḳla- (68a/8)  

ṣoyul- (32b/12)  

 

Ṭ 

ṭoġur-  (76b/4)  

ṭoldur- (34b/5)  

ṭutul- (20b/4-6) (26b/8)  

 

U 

uyuş- (59b/13)  

 

Ü 

üşüd- (55a/8)  

ürper- (55a/8)  

 

V 

virme- (51a/4) (56b/8) (75b/3)  

 

Y 

yalad- (61a/3)  
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yapdur- (38b/11)  

yapış-dur- (26b/1) (65a/1-3) (69a/14)  

yarıl- (35a/6) (37b/9) (77a/10)  

yatur- (17a/15)  

yayıl- (32b/8) (42a/12) (43a/5) (49b/2) (56b/4) (78a/5)  

yedir- (38a/12) (75b/11)  

yedür- (7b/3) (38b/6) (42a/4) (44b/9) (51a/5) (58b/15) (60b/9) (73a/4) (74b/5) 

(76a/6-10) (77a/1) 

yeme- (58b/2)  

yidür- (58b/5) (59a/9)  

yordur- (52b/13)  

yorul- (6a/11) (71b/6)  

yutdur- (20b/2)  

yürüd- (18a/5-14) (21a/9) (36b/10) 

 

Tabloda ise, eserde geçen fiilden türemiş fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

              Tablo 4: Fiilden Türemiş Fiiller 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

açıl- 5 

alın- 5 

alışdur- 2 

alma- 3 

aḳıd- 6 

aḳıtma- 2 

azdır- 1 

baṣdur- 2 

batur- 1 

bilme- 3 

bilin- 2 

binme- 3 

bişür- 5 
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bitme- 3 

bitür- 2 

bozıl- 1 

bula 2 

bulun- 9 

çalka- 8 

çalkala- 3 

çıkar- 18 

çekme- 2 

çekür- 1 

çözme- 1 

depre- 2 

derle- 8 

derlet 1 

derled- 2 

deşil- 5 

devşir- 2 

dinme- 1 

ditre- 1 

ditred- 1 

doḳun- 2 

dökil- 1 

dökül- 5 

dönder- 1 

dutul- 4 

elen- 1 

etdir- 1 

erid- 10 

ezil- 1 

geçir- 1 

geçür- 3 



47 

 

 

 

gelin- 1 

getür- 3 

gezdür- 4 

gider- 4 

giderme- 2 

görül- 2 

görün- 2 

ılıd- 1 

ısıd- 6 

ıssıd- 2 

ısıtdır- 1 

ışıla- 1 

içir- 1 

içür- 26 

içürme- 1 

indür- 8 

itdür- 1 

itme- 22 

işidil- 1 

kesme- 2 

kesil- 3 

ḳaldır- 2 

ḳaldur- 3 

ḳalma- 4 

ḳapan- 2 

ḳarışdır- 5 

ḳarışdırıl- 1 

ḳarışdur- 41 

ḳarıştır- 2 

ḳarıştur- 1 

ḳaş(ı)an- 7 
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ḳayna- 45 

ḳaynad- 21 

ḳızar 2 

ḳızdur- 3 

ḳızdır- 1 

ḳoma- 1 

ḳoşdur- 2 

oldur- 1 

olun- 63 

ovala- 2 

oyul- 2 

öldür- 3 

öksür- 5 

ört- 6 

pişür- 4 

segir- 3 

segirt- 3 

sıḳıl 1 

sökül- 3 

sürme- 1 

ṣaḳın- 2 

ṣarḳıd- 1 

ṣovud- 1 

ṣovuḳla- 1 

ṣoyul- 1 

ṭoġur- 1 

ṭoldur- 1 

ṭuṭul- 3 

uyuş-  1 

üşüd- 1 

ürper- 1 
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virme- 3 

yalad- 1 

yapdur 1 

yapışdur- 4 

yarıl- 3 

yatur- 1 

yayıl- 6 

yedir- 2 

yedür- 11 

yeme- 1 

yidür- 2 

yordur- 1 

yorul- 2 

yutdur- 1 

yürüd- 4 

 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde fiilden türemiş fiiller ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

Eser veteriner hekimliği açısından incelendiğinde en çok geçen fiilden fiil 

yapım ekleri şunlardır: çıḳar-, erid-, içir-, itme-, ḳarışdur-, ḳayna-, ḳaynad-, olun-, 

yedür-. Bu fiiller hayvanlar ile ilgili durumlarda da sık kullanılan fiillerimizdir. 

          Eserde, en az geçen fiilden fiil yapım ekleri ise şunlardır: aḳıtma-, akma-azdır, 

batur-, bilme-, bilin-, bilün-, binme-, derlet-, derled-, çekme-, çekür-, çözme-, bitme-, 

bitür-, bozıl-, bula- vb.

  

2.1.3. Birleşik fiiller 

             Fiiller cümledeki görevleri bakımından asıl fiiller ve yardımcı fiiller olarak 

ikiye ayrılır. Yardımcı fiillerin cümle içinde isim veya fiil soylu sözcüklerle 

kullanılmasıyla da birleşik fiiller meydana gelir.  
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            Türkçe Sözlükte birleşik fiil “İsim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam 

bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil” şeklinde tanımlanmış ve “kaybol-”, “hasta ol-” 

gibi örnekler verilmiştir
56

.  

             Birleşik fiillerin tanımına baktığımızda bu kavramın dilciler tarafından 

değişik tariflerinin yapıldığını görmekteyiz.  

  Leyla Karahan birleşik fiili “Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir 

etmek üzere yan yana gelen kelimeler topluluğudur.” şeklinde tanımlar ve daha sonra 

birleşik fiilleri ikiye ayırır: “Bir hareketi karşılayan birleşik fiiller ve bir hareketi 

tasvir eden birleşik fiiller” ve daha sonra et-,eyle-, ol-, kıl-, yap-, bulun- gibi 

yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiilleri “bir hareketi karşılayan birleşik fiiller
57

” 

içerisinde incelemektedir. 

 Muharrem Ergin ise, birleşik fiili “bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil 

şeklinin meydana getirdiği kelime grubudur” şeklinde tanımlarken birleşik fiilleri 

başına getirilen unsura göre “isimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller” ve “fiille 

birleşik fiil yapan yardımcı fiiller
58

” olarak ikiye ayırır. 

 Zeynep Korkmaz’a göre “Birleşik fiiller, bir ad ile bir yardımcı fiilin, iki ayrı 

fiil şeklinin yahut da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir esas fiilin 

birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık olan fiil türleridir.” Korkmaz 

birleşik fiilleri kendi içinde dört gruba ayırmıştır. “Birinci grupta yer alanlar, bir ad 

ya da bir sıfat ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya esas fiil olma dışında yardımcı fiil 

olarak da kullanılan “bul-, bulun-, buyur-, eyle-, kıl-, yap-” fiillerinin birleştirilmesi 

yoluyla kurulan birleşik fiillerdir
59

.” der. 

 Korkmaz ikinci gruba aldığı birleşik filleri “karmaşık fiil” şeklinde 

adlandırarak “Bunlar değişik zaman kesimi içindeki sıfat-fiillerin, ol- yardımcı fiili 

ile birleşmesinden oluşmuştur
60

.” der. 

 Yine Zeynep Korkmaz başka bir birleşik fiil tanımında ise “İsim soylu bir 

kelimeyle “et-, eyle-, ol-” yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya iki ayrı fiil 

şeklinin anlamca kaynaşmasından oluşmuş fiil türüdür
61

.” ifadelerini kullanır. 

                                                   
56 Türkçe Sözlük, s. 283. 
57 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, (12. bs.), Akçağ Yay., Ankara 2007, s. 73. 
58 Ergin, s. 386. 
59 Korkmaz, s. 150. 
60 Korkmaz, s. 15. 
61 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1992, s. 27. 
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Necmettin Hacıeminoğlu ise, birleşik fiilleri “fiil+fiil olanlar” ve “isim+fiil 

olanlar
62

” olarak iki grupta inceler.  

 Kutadgu Bilig Grameri-Fiil adlı eserinde Ahmet B. Ercilasun birleşik fiil 

kavramıyla ilgili görüşlerini şöyle açıkladığını görürüz: “Birleşik fiil bir kelime 

grubudur. Kelime gruplarında esas, manaca bir bütünlük teşkil etmek ve cümle 

içinde tek kelime muamelesi görmektir. Kelime gruplarına iştirak eden asıl 

manalarından az veya çok farklı, yeni ve tek bir mana ifade etmek üzere bir araya 

gelirler. Birleşik fiilde de bu böyledir. İster bir tarafı isim, ister bir tarafı fiil olsun her 

birleşik fiil, bir tek kavramı karsılar. Hareket, oluş ifade eden bir kavramı karşılamak 

için basit ve türemiş fiillerden nasıl istifade ediyorsak, birleşik fiillerden de aynı 

şekilde faydalanırız. Yani bir kavramı anlatma ve fonksiyon bakımından basit ve 

türemiş fiillerle birleşik fiiller arasında hiçbir fark yoktur. Basit fiilin yapısında 

sadece kök ve ek, birleşik fiilin yapısında iki veya daha fazla kelime vardır
63

.” 

 Yine Ahmet B. Ercilasun, “bir kelime grubudur” dediği birleşik fiilleri iki 

kategoriye ayırmıştır: 

 1. “Bir tarafı isim bir tarafı fiil olan birleşik fiiller” 

 2. “İki tarafı fiil olan birleşik fiiller”. Ercilasun, bu yapılarda esas olanın 

“manaca bir bütünlük teşkil etmek ve cümle içinde tek kelime muamelesi görmek” 

olduğunu belirtmiş ve “kelime gruplarına iştirak eden unsurlar, asıl manalarından az 

veya çok farklı, yeni ve tek bir mana ifade etmek üzere bir araya gelirler
64

” diyerek 

sözcük gruplarının oluşum maksadını da ortaya koyduğunu görürüz. 

 Haydar Ediskun’un, Türk Dilbilgisi adlı eserinde birleşik fiilleri 4 öbekte 

topladığını görürüz: 

 1. İki ya da daha fazla fiille oluşmuş birleşik fiiller.  

 2. Sadece sıfat-fiil ve ol- yardımcı fiilinden oluşmuş birleşik fiiller der ve 

bunları kullandıkları sıfat-fiillere göre başlama, bitirme ve davranma fiilleri diye üç 

bölüme ayırır.  

 3. İsim+ et-, eyle-, kıl-, buyur- ve ol- yardımcı fiillerinden oluşan birleşik 

fiiller.  

                                                   
62 Hacıeminoğlu, s. 268. 
63 Ahmet Bican Ercilasun,  Kutadgu Bilig Grameri-Fiil, Gazi Üniversitesi Yay., Ankara 1984, s. 48. 
64 Ercilasun, s. 48. 



52 

 

 

 

 4. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyerek bu bölümde deyimlere yer 

verir
65.

 

 Türk Dili Grameri adlı eseri çeviren Ali Ulvi Elöve; Jean Deny, bir hareketi 

tasvir eden birleşik fiilleri 1. Karmaşık filler 2. Mürekkep fiiller şeklinde iki bölümde 

inceler. Mürekkep fiiller, bir isimle onun ardından gelen bir fiilden teşkil edilir. 

Karmaşık fiiller ise; ikincisi yardımcı olarak kullanılan, bir küme suretindeki 

fiillerdir
66

. der. 

 M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında, birleşik fiilleri “yardımcı 

fiillerle teşkil olunan birleşik filler” ve “iki fiilin birleşmesiyle oluşan birleşik fiiller” 

başlığı altında toplayarak birinci bölümde “et-, eyle-, ol-, kıl-, buyur-” yardımcı 

fillerini ele alarak “İşte yardımcı fiiller, Türkçe isimler, sıfatlar, sıfat-fiiller 

mastarlardan sonra gelerek birleşik fiil teşkilini sağlar
67

.” demektedir. 

 Tahsin Banguoğlu, Ana Hatları ile Türk Grameri adlı kitabında sadece tasvirî 

fiilleri konu eder
68

. Türkçenin Grameri adlı eserinde ise birleşik fiil tabanlarını zarf 

öbeği kalıbında olanlar, çekim öbeği kalıbında olanlar, bağlam öbeği kalıbında 

olanlar olmak üzere üçe ayırır
69

.                                                                                  

Tahir N. Gencan ise, birleşik fiilleri “yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller” ve 

“özel birleşik fiiller” seklinde adlandırmış ve isim+ol- kuruluşundaki yapıyı 1.grupta 

ele almıştır
70

. 

 A.Von Gabain birleşik fiillerden “fiil birleşmeleri” diye bahseder ve sözlerine 

şöyle devam eder: Birbirine bağlı iki fiilin birleşerek tek bir oluş anlatmasıyla oluşan 

birleşik fiilleri “esas manayı taşıyan bir fiil ile bir yardımcı fiilden oluşanlar”, “bir 

esas fiil ile bir deskriptif fiilden oluşanlar” ve “esas fiil ile modal bir yardımcı fiilden 

oluşanlar” olmak üzere üç ana grupta toplar
71

. 

                                                   
65 Ediskun, s. 285. 
66 Jean Deny, Türk Dili Grameri-Osmanlı Lehçesi, (1. bs.), (Çev. Ali Ulvi Elöve), Maarif Matbası, İstanbul 

1941, s. 476.   
67 M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1982, s. 280-282. 
68 Tahsin Banguoğlu, Ana Hatları ile Türk Grameri, İstanbul 1940, s. 52. 
69 Banguoğlu, s. 310-318. 
70 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, TDK Yay., İstanbul 1966, s. 210-219. 
71 A.Von Gabain, Türkçe’de Fiil Birleşmeleri, TDAY-B, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988, s. 16. 
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 Lars Johanson, birleşik fiilleri “bir fiil sözlük birimle kendisinden hemen 

sonra gelen gramatikalleşmiş bir fiilin çok genel bir işlevle birleşmesidir
72

.” 

biçiminde tanımlamıştır. 

Hülya Savran  “Bir isim ile bir yardımcı fiilden oluşan birleşik fiillerde, 

yardımcı fiil olarak kullanılan fiillerin başlıcaları ol- et- eyle- buyur- kıl- bul- vb.dir. 

Hasta oldum, kabul etti, arz eyledim. Bu tür birleşik fiillerde isim öğesi sıfat-fiil de 

olabilir: Söyleyecek oldum vb. 
73

” ifadelerini kullanır. 

 H.İbrahim Delice’nin “Yüklem Olarak Türkçede Fiil” adlı yazısını 

incelediğimizde Delice, birleşik fiilleri öbek fiiller başlığı altında toplamış. “Bu tür 

fiiller kendi anlamından uzaklaşmış yardımcı fiillerle kurulan gelivermek, 

düşeyazmak gibi tasvir fiillerinde bile yapısal ayrıklık mevcuttur. Asıl fiil ile 

yardımcı fiil arasına ya zarf-fiil eki ya da bir kip eki kendi işlevi ile getirilmektedir. 

Oysa birleşik kelimelerin birleşenlerini herhangi bir ekle ayırmak, farklı farklı 

çekimlemek mümkün değildir. Bunun için birleşik fiil yerine öbek fiil ismini 

kullanmaktadır
74

.”  

Birleşik fiillerin olumlu kullanımlarının yanında olumsuz kullanımlarıyla da 

karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu durumu Gülsel Sev şu şekilde dile getirmiştir:  

“Dilimizde bazı birleşik fiiller sadece olumsuz şekliyle kullanılmaktadır; 

aldırış etme-, eksik etme-, fayda etme-gibi. 
75

” 

 Faruk Kadri Timurtaş’ın ise, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde yer alan 

birleşik fiilleri dört gruba ayırdığını görmekteyiz: 

 1. “Birleşik sigalar (Her zaman ve siganın hikāye, rivayet, şart şekilleri).” 

 2. “Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller”: it-, kıl-, eyle-, ol-. 

 3. “Tasvirî fiiller”. 

 4. İsim, sıfat ve zarflarla meydana getirilenler
76

. 

                                                   
72 Lars Johanson, Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, (Çev. Nurettin Demir), TDK Yay., Ankara 2007, s. 
89.   
73 Hülya Savran, “Bir İsim İle Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine Yeni Görüşler”, Türk Dili 

II, S. 596, Ağustos, 2001, s. 140. 
74 Delice, s. 192. 
75 Gülsel Sev, Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı, Ankara 2001, TDK Yay., 

s. 455. 
76 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer-Metin-Sözlük, (3. bs.), Akçağ Yay., Ankara 

2005, s. 159. 
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 Vecihe Hatipoğlu, tasvir fiilleri iki eylem kökünden kurulan ulaçlı birleşik 

eylemler (tasvirî fiiller) şeklinde tanımlayarak zarf-fiilli bu yapıları kendi içinde 

ayırmıştır
77

. 

 Dilek Ergöneç Akbaba, Türkçede birleşik fiilleri, 1. İsim+yardımcı fiilden 

oluşan birleşik fiiller, 2. Fiilimsi+yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller olmak üzere 

ikiye ayırmıştır
78

. 

 Mustafa Özkan, et-, eyle-, kıl-, ol- yardımcı fiillerine bir de bulun-  yardımcı 

filini eklemiş ve Eski Anadolu Türkçesinde geçen yardımcı fiillerle ilgi şu bilgiyi de 

vermiştir: “Aslında yardımcı fiil olmamakla birlikte bul-, dut-, gel-, gör-, var-, vir-, 

tur-, ur- fiillerinin oynadığı rol de hemen hemen yardımcı fiillerinki gibidir
79

.” der. 

 Nurettin Koç ise, birleşik fiilleri, “yardımcı eylemlerle kurulmuş” olanlar, 

“iki eylemle kurulmuş” olanlar ve “deyimleşmiş” olanlar olmak üzere üçe ayırdığını 

görmekteyiz
80

. 

 Mehmet Kara ise birleşik fiilleri, “Bir yardımcı fiilin isim öğesi veya esas 

fiille bir araya gelerek oluşturduğu kelime grubudur.” şeklinde tanımlar ve birleşik 

fiilleri ikiye ayırır: 1. Bir isim ögesiyle yardımcı fiilin bir araya gelmesiyle kurulan 

birleşik fiiller (arzu et-, buyruk ver-, giryaan eyle-…), 2. Bir esas fiille yardımcı fiilin 

bir araya gelmesiyle kurulan birleşik fiiller (alıp bil-, geçip bil-, goyber-…)
81

. 

 Bilindiği gibi dilimize etkisi en fazla etkisi olan yabancı kelimeler Arapça ve 

Farsça kelimelerdir ve bu durum dilimizdeki birleşik fiilleri de etkilemiştir. Mehmet 

Yılmaz bu durumu”Batı Türkçesi grubunda yer alan Klasik Osmanlıcada Türkçenin 

basit fiil kökleri yerine Arapça ve Farsça kelimelerle Türkçe yardımcı fiillerden 

meydana getirilmiş birleşik fiiller kullanılmıştır. Türkçe bugün de yaşamakta olan 

sayısız yabancı köklü birleşik fiillerle dolmuştur
82

.” sözleri ile bu durumu ifade 

etmiştir. 

                                                   
77 Vecihe Hatipoğlu, Türkçenin Söz Dizimi, DTCF Yay., Ankara 1982, s. 45. 
78 Dilek Ergönenç Akbaba, Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller, Dil 

Araştırmaları Dergisi, S. 1, Güz, 2007, c. 1, s. 1-13. 
79 Özkan, s. 147. 
80 Nurettin Koç, Yeni Dilbilgisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990, s. 275. 
81 Mehmet Kara, Türkmence Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük, (2. bs.), Akçağ Yay., Ankara 2001, s. 57-58. 
82 Mehmet Yılmaz, Arapça Bir Kelimeyle Türkçe’nin Yardımcı Fiilleri Şeklinde Kurulan Birleşik Fiiller, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul 1988. 
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Andrey N. Kononov, bir tarafı isim bir tarafı yardımcı fiil olan birleşik fiilleri 

“analiktik tipli” birleşik fiiller, iki tarafı da fiil olan birleşik fiilleri ise “sintetik tipli” 

birleşik fiiller kabul eder
83

. 

Karl H. Menges, Türkçede fiil terkibini iki grupta inceler. 1. grup “isim-fiil 

zamanı (nomina-verbaletem-poris), İngilizcedeki “to be” anlamı taşıyan yardımcı 

fiille meydana getirilen terkiptir”. 2. grup”işlevini bir gerundium –ki bunlar sadece -a 

ve -p gerundiumudur- ve bir yardımcı fiille yerine getiren isim-fiil terkipleridir”. 

Burada tasvir fiilleri kastedilmektedir. Tur- “dur-, ikamet et-, ol-”, yorı-(Karakalpak> 

cür-) “koş-, yürü-”, ber- (Türkiye Türkçesi> ver-), yat-, qal-, qoy- “koy-, yerleştir-”, 

sal-”bırak-”, ket- “git-” ve bunlar gibi çok sayıda fiil bu grupta sayılabilir. Menges’e 

göre bu kategorideki yardımcı fiiller, bir fiilin muhtelif şekillerini ifade ederler ve 

böylece aslî görünüş niteliğindedirler. Bu iki grup ele alındığında ilk gruptaki 

yardımcı fiiller, ikinci gruptakilere göre daha yaygındır
84

. Menges de isim-fiille 

kurulan birleşik fiilleri örnekleri arasında göstermemiştir. 

 Yukarıda dilbilgisi üzerine yapılan birleşik fiil tanımlarını 

değerlendirdiğimizde birleşik fiil tasnif ve yorumlarının tamamen bir bütünlük ve 

birlik sağladığı söylenemez. Ancak bu tanımlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: 

Birleşik fiili, bir eylem ve bir sözcüğün genellikle kalıplaşmış olarak oluşturduğu ve 

bazılarının gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı eylem topluluğu olarak 

tanımlayabiliriz. Bu tanımı da şu şekilde özetleyebiliriz. 

 a) Eylem ve yardımcı eylemden oluşan birleşik fiiller 

 b) Deyim haline gelmiş olanlardan oluşan birleşik fiiller 

 c) Ad soylu bir sözcük ve yardımcı eylemden oluşan birleşik fiiller.   

 

2.1.3.1. Birleşik fiillerin yazımı 

 Birleşik fiillerin yazımıyla ilgili olarak Yazım Kılavuzu’nda “Et- ve ol-

yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik 

kelimeler bitişik yazılır: emretmek
85

” açıklaması yer almaktadır. Hamza Zülfikar da 

“Yardımcı fiille birlikte kullanılan af, ret, zan gibi Arapça kelimelerin kökenlerinden 

                                                   
83 Andrey N. Kononov, Grammatika Sovremnenogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka, Moskova 1956, s. 548. 
84 Karl H. Menges, Türk Dillerinde Fiil Terkibi, (Çev. Eyüp Bacanlı), Türk Kültürü, S. 474, 2002, s. 615-620. 
85 Yazım Kılavuzu, TDK Yay., Ankara 2008, s. 21. 
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gelen bir özellikle bu yapılarda ses artması olmuş, bu durumda da kelimeleri birleşik 

yazmak yerleşmiştir
86

.” der. 

 Yazım Kılavuzunda ayrı yazılan birleşik fiiller ile ilgili olarak ise “etmek, 

edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan 

birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt  

etmek, arz etmek
87

” denilmektedir.  

 

Bizim tasnifimizin ise iki ana başlığı bulunmaktadır: 

 1. İsimle yapılan Birleşik fiiller (İsim+ Yardımcı Fiil) 

 2. Fiille yapılan Birleşik fiiller (Fiil+ Zarf Fiil+ Yardımcı Fiil) 

 

2.1.3.2. İsimle yapılan birleşik fiiller  

İsim ya da isim soylu bir sözcük ile yardımcı fiiller bir araya gelerek birleşik 

fiilleri oluşturur. 

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Anadolu Türkçesindeki yardımcı fiilleri it-, kıl-, 

eyle-, ol- olarak belirttiğini görmekteyiz ve “Bunlardan it-, kıl- ve eyle- ile yapılanlar 

geçişli, ol- ile yapılanlar geçişsiz manaya sahiptir. Aslında yardımcı fiiller 

olmamakla beraber bul-, ur- ve dut- fiillerinin oynadığı rol de hemen hemen yardımcı 

fiillerinki gibidir
88

.” demektedir.  

  Beşir Göğüş, en çok kullanılan yardımcı fiiller için “etmek, olmak, yapmak, 

bulunmaktır; eskimiş olmakla beraber ‘eylemek, kılmak’ fiillerini de bunlar arasında 

sayabiliriz. ‘Buyurmak’ fiili de büyüklere bağlı işlerde yardımcı fiil olarak kullanılır: 

‘Teşrif etti’ yerine ‘teşrif buyurdu’ gibi
89

.”  demektedir. 

Hamza Zülfikar, “adların, özellikle yabancı kökenli adların fiil biçimlerini 

oluşturmak için ya onlara fiilden yapılmış bir ek getirilir ya da etmek, olmak, kılmak 

ve eylemek fiillerinden biriyle fiil biçimleri elde edilir.” diyerek, eylemek ve kılmak 

yardımcı fiillerinin kullanımının yaşadığımız çağda azaldığını, etmek ve olmak 

yardımcı fiillerinin en sık kullanılan iki yardımcı filler olduğunu, belirtmiştir. “İlki 

                                                   
86 Zeynep Korkmaz, Hamza Zülfikar, Mehmet Akalın, Ahmet Bican Ercilasun, İsmail Parlatır, Tuncer Gülensoy, 

Necati Birinci, “Birleşik Kelime”, Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara 
2001, s. 168. 
87 Yazım Kılavuzu, s. 25. 
88 Timurtaş, s. 133-134. 
89 Beşir Göğüş, Türkçede Bileşik Kelimelerin Oluşumu, TDAY-B 1962, Ankara 1988, s. 257. 
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etken, ikincisi edilgen kavramları karşılamak üzere bir başka isimle birleşik fiil 

oluşturur
90

.” demiştir. 

 A.Von Gabain, yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillerin ise “fiil 

birleşmeleri” ile alakalı olamayacağını belirtir ve “tamir et-, tamir kıl-, tamir eyle-” 

örneklerini vererek “Burada daha çok müteradif manalı transitiv fiiller kastediliyor. 

Hakikaten, tamir gibi yabancı kelimeler mastar, yani verbal isimdir ve fiiller de bir 

çeşit yardımcı fiilden başka bir şey değildir.” der ve bunlara “sözde yardımcı 

fiiller
91

” der. 

Muhittin Bilgin, Türkçede yardımcı fiillerin sayısını 19 olarak belirtmiş ve 

bunların şunlar olduğunu belitmiştir: ol-, et-,eyle-, kıl-, buyur-, gör-, at-, yap-, gel-, 

git-, geç-, kaç-, bul-, kal-, bil-, ver-, dur-, koy- ve yaz-
92

.  

 Tahir Nejat Gencan da “Dilbilgisi” adlı kitabında “Ad soylu sözcüklere iş, 

devim, oluş, kılış, yargı anlamı katan; asıl görevi bu olan sözcüklere yardımcı eylem 

denir. Yardımcı eylemlerin başlıcaları şunlardır: etmek, eylemek, olmak, kılmak...  

93
” demektedir. 

 Zeynep Korkmaz, ise yardımcı fiilleri “bir isim ile birleşerek onu fiilleştiren 

ol-, i-<er ve tur- gibi gerçek yardımcı fiiller” ve “aslında bir esas fiil olduğu halde 

yavaş yavaş bu özelliğini kaybedip esas fiile bazı anlam incelikleri katmak suretiyle 

yardımcı fiil haline gelmiş bulunan fiiller
94

” olmak üzere ikiye ayırır. 

 Şinasi Tekin ise Eski Türkçedeki yardımcı fiilleri, “esas” ve “tarifî (tasvirî) 

yardımcı fiiller olmak üzere ikiye ayırır. er-, bol er-, bol- ve pek az olarak da tur- 

biçiminde sıraladığı esas yardımcı fiilleri ise üç gruba ayırmıştır: 

 1. İsim cümlelerinin yüklemini oluşturmak için isim ve benzerleri ile 

birleşenler: bilge kaġan ermiş… 

 2. Bazı zarf-fiil ve isim-fiillerle birleşerek “gereklilik” bildiren ve bazı 

hāllerde de “tarifi” yardımcı fiil görevini görenler: örü bol- “kaldırabil-”… 

 3. Birleşik çekiminde kullanılanlar. 

                                                   
90 Hamza Zülfikar, Dünden Bugüne Türkçe’de Kaç Yardımcı Fiil Var?, Türk Dili, S. 689, Mayıs, 2009, s. 435-

443. 
91 Gabain, s. 26. 
92 Zülfikar, agm., Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yay.,  Ankara 2005, s.436. 
93 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay., Ankara 2001, s. 352. 
94 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesinde ‘İktidar’ ve ‘İmkân’ Gösteren Yardımcı Fiiller ve Gelişmeleri, Türk 

Dili Üzerine Araştırmalar, TDK Yay, Ankara 1995, c. I, s. 607. 
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 Tasviri yardımcı fiilleri, zarf-fiil eki almış fiil sözlük birimlerin “manalarını 

yakından tarif, tayin ve tasvir ederler” biçiminde tanımlamıştır (kılu u-, körü bil-…). 

  Şinasi Tekin, bir kısım yardımcı fiillerin esas anlamlarını kaybedip fiil 

sözlük birimin anlamında değişiklik yapma görevini gördüklerini belirtmiştir (altayu 

tur- “aldatıp dur-”, ayu bir-…)
95

. 

 Hüseyin Cahit ise, yardımcı fiilleri et-, eyle-, ol- ve kıl- olarak verir ve daha 

sonra şunları söyler: “Et- ile eyle- arasında hiç fark yoktur. Birbirini takip eden 

cümlelerde tekrardan içtinap için biri diğerinin yerine kullanılır
96

”. 

 Eserde tespit ettiğimiz isimle kurulan birleşik fiiller ile ilgili örnekleri 

şunlardır:  

 

A 

aḥmer ol- (78a/4)  

aḫẕ id- (44b/5)  

asān ol- (8b/12)  

aşikār ol- (46a/10)  

‘acāyib gel- (46a/2)  

‘amel id- (31b/11) (38a/9) (39b/1-6) (40b/15)  

‘arż id- (46a/8)  

‘arıż ol- (76b/5)  

ʻazīmet id- (8a/12)  

ʻubūr ve mürūr id- (8a/14)  

ʻurūc id- (10a/6)  

 

B 

baʻīd ol- (12a/15)  

bā‘is ol- (34a/3)  

beyān id- (16b/7) (36a/4)      

beyān it- (16a/9) 

bey‘ id- (55a/1)  

bey‘ it- (55a/3)  

                                                   
95 Şinasi Tekin, “Eski Türkçe”, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Yay., Ankara 1992, s. 98. 
96 Zülfikar, agm., Türkçe Sarf ve Nahiv, (Haz. Leyla Karahan, Dilek Ergönenç Akbaba), Ankara 2000, s. 436. 
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bī- barṣ ol- (44b/1)  

bi-fā‘īde ol- (54b/11) 

binā id- (11a/8)  

bünyād it- (11a/8)  

 

C 

cemʻ ol- (15b/10) (44a/7) (54b/8) (80b/1)  

cem‘ id- (s. 38-10b) (22a/3) (23b/1) (40a/12) (56a/5) (58a/5) (72b/10)  

cem‘ it- (64a/3) 

cidd ü sa‘y id- (56b/5)  

 

D 

def‘ ol- (7b/3) (17b/15) (20a/7) (21a/11) (22b/1) (23b/9) (26a/9) (26b/5-7) (27b/2-5) 

(28a/6) (28b/4) (29a/11) (30a/10-11) (31a/3-4) (31b/1-11) (32b/6-12) (33b/7) (34a/8) 

(34b/8) (35a/4) (35b/1-3) (36a/7) (36b/3-10) (37b/8) (38a/3-9) (38b/6) (39a/4) 

(39b/10) (40b/2-11) (41a/3-8-15) (42a/2) (42b/14) (44b/12) (49a/4) (50a/12)…   

def‘ ve ref‘ ol- (67a/1)  

defn eyle- (11a/7) (16a/5)   

def‘ id- (26b/3) (75a/10) (75b/5) (78a/6) 

def‘ it- (45b/15)  

derc ve cem‘ ol- (80b/1)  

 

E 

edā it- (34a/4)  

ekl id- (5b/2) (43a/6) (59a/15)  

emīn ve sālim ol- (6a/13) (75b/6) (77b/14) (79a/2)  

eyü ol- (27a/10) (29a/13) (39b/6) (61b/1)  

 

F 

fā‘ide id- (77a/15)  

fā‘ide it- (40a/2)  

felāḥ bul- (55a/2)  
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fetḥ it- (7b/10)  

fehm ol- (25a/10)  

fetiḥ ve tesḥīr it- (10b/11)       

fetiḥ it- (10a/3)  

fevā id- (50b/10)  

fevt it- (10a/15)  

fevt ol- (11a/5) (46a/15)  

firār eyle- (5a/11)  

firār id- (45a/7) (76b/2)  

 

G 

güşāde ol- (58b/14)  

 

Ġ 

ġāfil ol- (34b/11)  

ġubār ol- (41b/13)  

 

H 

helāk it- (47a/1)  

helāk id- (4a/15) (15b/3) (39b/7) (44b/6)  

hücum id- (15a/11)  

hücūm ve ḫurūc id- (47a/2)  

 

Ḥ 

ḥab id- (76a/4)  

ḥal ol- (21a/2) (22b/15) (49a/11) /66a/4) (67a/11) (68b/3) 

ḥall ol- (23b/15) (48b/12) (42b/6)  

ḥal id- (20a/13) (22a/12) (23b/6) (24b/6)  (25a/1) (27b/13) (28b/7) (37a/11) (48b/5) 

(66b/8) (70a/10-14) (72b/3) (74b/3)  

ḥall id- (26a/7) (28a/9) (40a/13) (42b/7) (71a/3-14)  

ḥamle id- (15b/2)  

ḥāmile ol- (76b/4)  
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ḥareket id- (26b/8)  

ḥareket it- (53b/10)  

ḥāṣıl ol- (44b/2)  

ḥaṣıl id- (76b/8)  

ḥaẓẓ it- (53a/11)  

ḥeste ol- (57a/8) (57b/1) (58b/2)  

ḥıfẓ id- (7a/13) (28a/3) (30b/9) (43b/5) (44a/10) (49a/14) (54a/7) (59a/2-10) (59a/2) 

(61a/11) (66a/7) (67a/8) (69b/8) (75a/6) (76a/5) (77b/2) (79a/6) (79b/15)  

ḥıfẓ ol- (74a/11) (48b/13)  

ḥikāyet ve naḳl ve rivāyet id- (10b/13)  

ḥoş ol- (18a715)  

 

Ḫ 

ḫalāṣ ol- (17b/1) (18b/9) (19a/3) (19b/3) (20a/5) (20b/2) (21b/7) (22b/3) (24a/10) 

(24b/8) (31a/3) (39b/10) (41b/9) (42b/14) (50a/13) (57b/2-8) (61a/4) (67a/4) (70b/8) 

(76a/2-7-10-14) (76b/6-10) (77a/5-8) (77a/5-8) (77b/6-10) (78a/10-13) (78b/12) 

(80a/3) 

ḫāṣıl ol- (23a/12) (24b/6) (26b/4) (35b/13) (41b/8) (43a/6) (61b/1)  

ḫāṣıl id- (34a/2)  

ḫażır id- (43b/1)  

ḫavf id- (43a/1) (43b/10)  

ḫalṭ id- (48b/4)  

ḫaẕer id- (37a/15) (43a/11)  

ḫaẕer it- (47b/4)  

ḫażır ve āmāde ol- (14a/3)  

ḫaẓır id- (39a/6)  

ḫiṭāb id- (15a/15)  

ḫoş ol- (76a/14)  

 

İ 

iḳtiẓā id- (1b/9)  

iḥāṭa id- (30a/1) (69b/4) (78a/4)  
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ihmāl it- (35a/3) (70b/11) (77b/4)  

ihmāl id- (42a/15)  

ihtimām id- (9a/1) (22a/15) (35a/3) (66b/13) (70b/12) (74b/6)  

ihtimām buyur- (8a/4) 

ihtimām ve sa‘y id- (39b/15)  

iḫtiṣār eyle- (2a/13) 

iḫrāc it- (44b/5)  

iḥraḳ id- (36a/14) (41b/14)  

iḥrāḳ ol- (60b/12)  

ileyh-i bi’l-benān ol- (9b/10)  

ittifāḳ id- (1b/6)  

īṣāl eyle- (8b/7)  

isti‘māl id- (77b/3)  

imtilā ol- (57b/9-11)  

ināyet ve iḥsān ol- (9b/13)  

iṣābet id- (45b/11)  

iṣābet it- (78b/15)  

ishāl ol- (79b/13)  

istiḳāmet bul- (46a/6)  

ittifāḳ it- (1b/6) (47b/3)  

iẓhār id- (63a/11)  

 

K 

kāmil ol- (47b/12)  

kifāyet id- (44a/8)  

 

Ḳ 

ḳabūl it- (39b/13)  

ḳāhil ol- (57b/14)  

ḳalil id- (s. 34-6a)  

ḳalīl ve kūtāh ol- (13a/6)  

ḳasem id- (15b/6) 
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ḳarār vir- (8a/2)  

ḳavī ol- (6b/10)  

ḳuṣūr it- (16a/5) 

ḳuvvet bul- (76b/8)  

 

L 

lāḥiḳ ol- (14a/13)  

laṭīf ol- (33b/5)  

 

M 

maḥfūẓ ol- (77b/15)  

maḥv ol- (60a/6) (76a/10)  

maġlub ve maḳhūr ol- (47a/4)  

maḳṣūd ol- (46a/15)  

maḫlūt id- (22a/11) (22b/12)  

maḥlūṭ id- (78a/9)  

ma‘rifet eyle- (47b/4)  

maẓhar id- (34a/5)  

merġub ve memdūḥ ol- (47b/14)  

merḥamet it- (64a/10)  

merhem ol- (66a/6) (72a/8) (73a/14)  

merzūk ol- (47b/15)  

mübtelā ol- (40b/14) (43a/8) (52a/5-15) (52b/8) (55a/14) (61a/12) (75b/6) (77b/7) 

(78a/12)  

müyesser ol- (8a/10) (13a/2-5) (16b/9) (21a/10) (21b/8) (23a/3) (23b/11) (25a/2) 

(25b/13) (26a/10) (27a/9) (28a/10) (29a/10) (31a/12) (31b/6) (36a/5-6-10) (40b/11) 

(52a/4) (66b/1) (73a/2) (77a/12) (79b/14) (80a/7) 

mesrūr ve ṣafāyāb ol- (8b/7)  

merḥūm ol- (10a/5)  

mümtāz ve serfirāz ol- (9a/9)  

müsāmaḥa it- (53a/2)  

meşhūr ve mücerreb ol- (13a/10)  
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müşābih ol- (57a/1)  

müşāhede it- (13a/8)  

müşāhede id- (63a/15) (79a/4)  

mürūr it- (63b/1)  

mu‘alece id- (56a/1)  

muḥib ol- (1b/8)  

muḥabbet it- (64a/8)  

muḥafaza id- (68b/8)  

muḥtāc ol- (1b/10) (73a/1)  

muʻteber ve mübārek ol- (11b/14)  

murād ol- (74a/5)  

mürāca‘at it- (36a/5)  

müdevver id- (40a/5)  

mükerrer ol- (38b/3)  

müdāvemet id- (75a/2)  

 

N 

naḳl ve rivāyet ol- (56b/11)  

naḳl ve ḥikāyet id- (7b/4)  

naḳl ve ḥikāyet ve ṣaḥīḥ  rivāyet eyle- (13b/7) 

naẓif ol- (75a/4)  

nāfi‘ ol-  (75b/11) (77a/5) (78b/12)  

neẕr id- (41a/2)  

 

P  

pāk it- (61a/5)  

pāk id- (34a/13)  

pāre pāre id- (58b/15) (75b/14)  

pervāz ve ṭeyerān id- (15a/13)  

pertik ol- (73a/9)  

pürcefā ol- (35b/11)  

püryān id- (75b/4)  
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R 

rāġıb ol- (1b/7) (47b/9) (63a/7) 

rakīb ol- (13a/13) rākib ol- (16a/11) rākīb ol- (63a/9)  

rast gel- (43a/6)  

redd ve defʻ id- (15a/8)  

rivāyet id- (16a/7) 

rükub id- (12b/15)  

 

S  

saḥḳ id- (18a/2) (19b/13) (48b/12) (49a/12) (52a/1) (54a/6) (60a/11) (61a/15) (61b/3-

9-13) (65a/13) (65b/10-15) (66a/1) (66b/7-10) (67b/6) (69a/2) (70a/9-13) (70b/14) 

(72a/7) (74b/1) (75a/6) (76a/12) (79b/9) 

saḥḳ ve ḫażır id- (22a/10) 

saḥḳ ol- (22b/14) (28a/12)  

sāḳıṭ ol- (39b/12)  

saḳim ol- (57a/10)  

sālim ol- (6a/13) (44b/1) (45a/1) (77b/14)   

sebeb ol- (47a/7)   

semiz ol- (76b/10) 

semüz ol- (75a/2)  

serḫoş id- (43b/9)  

sezā ol- (13a/4)  

ṣu vir- (74a/14)   

sürū‘ id- (70a/5)  

 

Ṣ 

ṣabr it- (7a/8)  

ṣāf id- (17b/3)    

ṣāf ol- (74a/9)  

ṣāfi ol- (75b/1) 

ṣaḥḳ id- (35a/11) (36a/14) (37a/10) 

ṣaḳīl ol- (57b/15)  
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ṣıḥḥat bul- (19a/3) (24a/2) (34b/8) (35b/3) (37b/5-14) (38a/3-13) (38b/4) (39a/4) 

(40b/2) (41b/2) (44b/12) (49a/2) (52a/10-14) (52b/6) (53b/4-14) (54a/10-12-13) 

(54b/14) (56b/10) (58a/15) (60a/7) (60b/10) (61b/4) (62a/3-11) (62b/8) (65a/7) 

(65b/1) (67a/1) (68b/11) (69a/7) (69b/12-13) (70a/2) (71a/7) (72a/4) (77b/1) (79/13b) 

(80a/3)  

ṣıḥḥat ve ‘āfiyet bul- (52b/14)  

ṣıḥḥat ve ṣafāda ol- (79a/3)  

 

Ş 

şaḳḳ id- (24b/2) (31b/8) 

şefa‘at it- (64a/13)  

şerīf ve ḥürmetli ol- (75b/9)  

şifā bul- (19b/2-9) (20a/6) (20b/2) (21a/10) (21b/1) (22b/4) (23a/3) (23b/11) (24a/14) 

(24b/9) (25a/2) (25b/13) (29b/7) (30a/11) (30b/11) (31b/6) (32a/9) (32b/2-15) 

(37a/3) (41a/7)….   

şitāf id- (74b/11)  

şifā ol- (35b/10) (78b/2)  

 

T  

ta‘affün id- (61a/10)  

ta‘yin it- (36a/8)  

taḥammül id- (7a/1) (25b/8) (62b/12)  

taḥammül it- (5a/10) (54a/14)  

taḥaṣṣun it- (9b/15)  

taḥḳīḳ et- (43a/9)  

taḥṣīl id- (47a/14)  

taḥrīr ve tesvīd ve tasṭīr olun- (80a/13)  

ta‘ẓīm ve iḥtirām id- (80a/15)  

taḳrīb it- (45b/14)  

tama‘ id- (54a/15)  

ta‘ḳib id- (2a/10) 

ta‘lim it- (63b/2)  
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taṭhīr it- (61a/7)  

tavṣīf eyle- (45b/4)  

tebdīl id- (58b/1)  

tecribe id- (12a/6)  

tecribe it- (12b/3-12) (25a/4)  

tedārik id- (39b/11)  

tefe‘ül id- (46a/4)  

te‘essüf id- (5b/3)  

teʻhīr id- (18b/7)  

te‘sir id- (48a/14)  

te‘sir it- (59b/14)  

te‘sīr it- (53a/3)  

terbiye id- (74b/6)  

terk id- (36b/13) (44a/8)  

terk it- (42b/13) (44b/11)  

temām ol- (80a/6)  

tevfīḳ ve temyiz it- (13a/9)  

tımār it- (54b/2-9)  

tīmār id- (74a/6)  

tıraş id- (72a/9)  

turāb ol- (43a/4)  

 

Ṭ  

ṭaleb eyle- (13a/1)  

ṭaleb id- (59b/4)  

ṭar ol- (33b/13)  

ṭayerān id- (15b/5)  

 

U 

uyuz ol- (65a/9) (70b/13)  

 

 



68 

 

 

 

V 

vāḳi‘ ol- (10a/9-11) (15a/2) (25a/9) (34a/6) (62b/13) (64b/3)  

vaḳt id- (74a/13)  

vaṣf-ı ẕikr eyle- (11b/6)  

vāṣıl ol- (11a/6) (46a/3) 

vaṣiyyet it- (6a/15)  

vaż‘ id- (49a/10) (56a/6) (60a/13) (67a/6) (67b/8) (68b/15) (69a/5) (72b/12)  

vūsūl bul- (9b/5)  

 

Y 

yād ol- (14b/3)  

yaḳı id- (22a/13) (27a/6-14) (27b/14) (28a/9) (28b/7-9) (31a/2-11) (35a/14) (53b/13) 

(69a/11) (72a/8) (73a/15) (74a/2) (80a/2)   

yükrük ol- (2a/9) 

 

Z 

zāīl ol- (28a/4)  

zā‘il ol (45a/1) (60a/7) 

zaḥmet vir- (17b/15) (34b/13) (35b/11) (75b/3) 

zaḥmet çek- (20b/9) (27b/9) (37a/2) (39b/14) (52a/5) (54a/11) (55a/14)  

ziyāde ol- (17a/4) (39a/1) (42a/7)       

 

Ẓ 

ẓāḥir ve aşikār ol- (14b/11)  

ẓāhir ol- (52a/12)  

ẓuhūr id- (16b/8) (23a/14) (41a/6) (63b/4) (65a/8) (66a/14) (67a/3)  

ẓuhūr eyle- (42a/10)  

 

Ż 

żuhūr eyle- (41b/3)
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Tabloda ise, eserde geçen isimle (isim+yardımcı fiil) yapılan birleşik fiillerin  

geçme sıklığı verilmiştir. 

               

              Tablo 5: İsimle Yapılan Birleşik Fiiller 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

aḥmer ol- 1 

aḫẕ id- 1 

asān ol- 1 

aşikār ol- 1 

acāyib gel- 1 

‘amel id- 5 

‘arż id- 1 

‘arıż ol- 1 

ʻazīmet id- 1 

ʻubūr ve mürūr id- 1 

ʻurūc id- 1 

baʻīd ol- 1 

bā‘is ol- 1 

beyān id- 2 

beyān it- 1 

bey‘ id- 1 

bī- barṣ ol- 1 

bi-fā‘ide ol- 1 

bünyād it- 1 

cemʻ ol- 4 

cem‘  id- 6 

cem‘  it- 1 

cidd ü sa‘y id- 1 

def‘ ol- 52 

def‘ ve ref‘ ol- 1 
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defn eyle- 2 

def‘ id- 4 

def‘ it 1 

derc ve cem‘ ol- 1 

edā it- 1 

ekl id-   3 

emīn ve sālim ol- 4 

eyü ol- 4 

fā‘ide id- 1 

fā‘ide it- 1 

felāḥ bul- 1 

fetḥ it- 1 

fehm ol-   1 

fetiḥ ve tesḥīr it- 1 

fetiḥ it- 1 

fevā id- 1 

fevt it- 1 

fevt ol- 2 

firār eyle- 1 

firār id- 2 

güşāde ol- 1 

ġāfil ol- 1 

ġubār ol- 1 

helāk it- 1 

helāk id- 4 

hücum id- 1 

hücūm ve ḫurūc id- 1 

ḥab id- 1 

ḥal ol- 6 

ḥall ol- 3 

ḥal id- 14 
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ḥall id- 6 

ḥamle id- 1 

ḥāmile ol- 1 

ḥareket id- 1 

ḥareket it- 1 

ḥāṣıl ol- 1 

ḥaṣıl id- 1 

ḥaẓẓ it- 1 

ḥeste ol- 3 

ḥıfẓ id- 19 

ḥıfẓ ol- 2 

ḥikāyet ve naḳl ve rivāyet 

id- 

1 

ḥoş ol- 1 

ḫalāṣ ol- 36 

ḫāṣıl ol- 7 

ḫāṣıl id- 1 

ḫażır id- 1 

ḫavf id-  2 

ḫalṭ id- 1 

ḫaẕer id- 2 

ḫażır ve āmāde ol- 1 

ḫaẓır id- 1 

ḫiṭāb id- 1 

ḫoş ol- 1 

iḳtiẓā id- 1 

iḥāṭa id- 3 

ihmāl it- 3 

ihmāl id- 1 

ihtimām id- 6 

ihtimām buyur- 1 
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ihtimām ve sa‘y id- 1 

iḫtiṣār eyle- 1 

iḫrāc it- 1 

iḥraḳ id- 2 

iḥrāḳ ol- 1 

ileyh-i bi’l-benān ol- 1 

ittifāḳ id- 1 

īṣāl eyle- 1 

isti‘māl id- 1 

imtilā ol- 2 

ināyet ve iḥsān ol-   1 

iṣābet id- 1 

iṣābet it- 1 

ishāl ol- 1 

istiḳāmet bul- 1 

ittifāḳ it- 2 

iẓhār id- 1 

kāmil ol- 1 

kifāyet id- 1 

ḳabūl et- 1 

ḳāhil ol- 1 

ḳalil id- 1 

ḳalīl ve kūtāh ol- 1 

ḳasem id- 1 

ḳarār vir- 1 

ḳavī ol-   1 

ḳuṣūr it- 1 

ḳuvvet bul- 1 

lāḥiḳ ol- 1 

laṭīf ol- 1 

maḥfūẓ ol- 1 
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maḥv ol- 2 

maġlub ve maḳhūr ol- 1 

maḳṣūd ol- 1 

maḫlūt id- 2 

maḥlūṭ id- 1 

ma‘rifet eyle- 1 

maẓhar id- 1 

merġub ve memdūḥ ol- 1 

merḥamet it- 1 

merhem ol- 1 

merzūk ol- 1 

mübtelā ol- 10 

müyesser ol- 26 

mesrūr ve ṣafāyāb ol- 1 

merḥūm ol- 1 

mümtāz ve serfirāz ol- 1 

müsāmaḥa it- 1 

meşhūr ve mücerreb ol 1 

müşābih ol- 1 

müşāhede it- 1 

müşāhede id- 2 

mürūr it- 1 

mu‘alece id- 1 

muḥib ol- 1 

muḥabbet it- 1 

muḥafaza id- 1 

muḥtāc ol- 2 

muʻteber ve mübārek ol- 1 

murād ol- 1 

mürāca‘at it- 1 

müdevver id- 1 
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mükerrer ol- 1 

müdāvemet id- 1 

naḳl ve rivāyet ol- 1 

naḳl ve ḥikāyet id- 1 

naḳl ve ḥikāyet ve ṣaḥīḥ  

rivāyet eyle- 

1 

naẓif ol- 1 

nāfi ‘ ol- 3 

neẕr id- 1 

pāk it- 1 

pāk id- 1 

pāre pāre id- 2 

pervāz ve ṭeyerān id- 1 

pertik ol- 1 

pürcefā ol- 1 

püryān id- 1 

rāġıb ol- 3 

rakīb ol- 1 

rākib ol- 1 

rākīb ol- 1 

rast gel- 1 

redd ve defʻ id- 1 

rivāyet id- 1 

rükub id- 1 

saḥḳ id- 27 

saḥḳ ve ḫażır id- 1 

saḥḳ ol- 2 

sāḳıṭ ol- 1 

saḳim ol- 1 

salim ol- 4 

sebeb ol- 1 
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semi ol- 1 

semüz ol- 1 

serḫoş id- 1 

sezā ol-   1 

su vir- 1 

sürū‘ id- 1 

ṣabr it- 1 

ṣāf id- 1 

ṣāf ol- 1 

ṣāfi ol-  1 

saḥḳ ve ḫażır id- 1 

ṣaḥḳ id- 25 

ṣaḥḳ ol- 2 

ṣāḳıṭ ol- 1 

ṣaḳīl ol- 1 

ṣālim ol- 2 

ṣıḥḥat bul- 44 

ṣıḥḥat ve ‘āfiyet bul- 1 

ṣıḥḥat ve ṣafāda ol- 1 

şaḳḳ id- 2 

şefa‘at it- 1 

şerīf ve ḥürmetli ol- 1 

şifā bul- 51 

şitāf id- 1 

şifā ol- 2 

ta‘affün id- 1 

ta‘yin it- 1 

taḥammül id- 3 

taḥammül it- 2 

taḥaṣṣun it- 1 

taḥḳīḳ et- 1 
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taḥṣīl id- 1 

taḥrīr ve tesvīd ve tasṭīr 

olun- 

1 

ta‘ẓīm ve iḥtirām id- 1 

taḳrīb it- 1 

tama‘ id- 1 

ta‘ḳib id- 1 

ta‘lim it- 1 

taṭhīr it- 1 

tavṣīf eyle- 1 

tebdīl id- 1 

tecribe id- 1 

tecribe it- 3 

tedārik id- 1 

tefe‘ül id- 1 

te‘essüf id- 1 

teʻhir id- 1 

te‘sir id- 1 

te‘sir it- 1 

te‘sīr it- 1 

terbiye id- 1 

terk id- 2 

terk it- 2 

temām ol- 1 

tevfīḳ ve temyiz it- 1 

tımār it- 2 

tımār id- 1 

tıraş id- 1 

turāb ol- 1 

ṭaleb eyle- 1 

ṭaleb id- 1 
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ṭar ol- 1 

ṭayerān id- 1 

uyuz ol- 2 

vāḳi‘ ol-   7 

vaḳt id- 1 

vaṣf-ı ẕikr eyle- 1 

vāṣıl ol- 2 

vaṣiyyet it- 1 

vaż‘ id- 8 

vūsūl bul- 1 

yād ol- 1 

yaḳı id- 16 

yükrük ol- 1 

zāīl ol- 1 

zā‘il ol- 2 

zaḥmet vir- 4 

zaḥmet çek- 7 

ziyāde ol- 3 

ẓāḥir ve aşikār ol- 1 

ẓāhir ol- 1 

ẓuhūr id- 6 

ẓuhūr eyle- 1 

żuhūr eyle- 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde isimle yapılan birleşik fiiller ile ilgili 

şunları söyleyebiliriz: 

Eser veteriner hekimliği ile ilgili olduğu için en çok kullanılan birleşik 

fiillerimiz arasında ṣıḥḥat bul-, şifā bul-, müyesser ol- vb. gibi hekimlik ile ilgili 

kelimeler bulunmaktadır. 

Eserde, en çok kullanılan yardımcı fiil ise ol- yardımcı fiilidir. Türkçenin ana 

yardımcı fiillerinden olan ol- yardımcı fiili bilindiği üzere hem günümüzde hem de 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde çokça kullanılan bir yardımcı fiildir.  
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Hülya Savran makalesinde ol- yardımcı fiilinin bütün zaman ekleri ile 

çekimlenebildiğini belirtmektedir
97

.    

Eserde en çok kullanılan ve Türkçenin ana yardımcı fiillerinden biri olan 

diğer yardımcı fiilimiz ise it- yardımcı fiilidir. Eserde ise oldukça fazla bir yer 

tutmaktadır.  

Asıl yardımcı fiillerimizden olan bul- yardımcı fiili ise eserimizde yedi yerde 

kullanılmıştır. 

           Asıl fiil olmasına karşın yardımcı fiil olarak da kullanılan gel- yardımcı fiili 

ile kurulmuş bir örneğimiz vardır. 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde çokça kullanılan bir yardıcı fiilimiz ise 

eyle- yardımcı fiilidir. Eserimizde sekiz yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu gün ise 

kalıplaşmış olup sadece birkaç örnekte kullanılmaktadır. 

Yardımcı fiillerimizden çek- yardımcı fiilimiz ise eserimizde bir yerde 

kullanılmıştır.  

Eserde al- yardımcı fiili, asıl yardımcı fiillerimizden olmasına karşın hiç 

kullanılmamıştır. 

Daha çok Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan ana yardımcı 

fiillerimizden biri olmasına rağmen ḳıl- yardımcı fiili eserimizde kullanılmamıştır. 

Bugün ise; kalıplaşmış olarak sadece birkaç örneği bulunmaktadır.     

Eserde en az geçen yardımcı eylemimiz ise günümüzde de fazla 

kullanılmayan eyle-, gel-, ver- yardımcı eylemleridir ve eserimizde birkaç yerde 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.1.3.3. Fiille yapılan birleşik fiiller 

           Bu gruba giren fiilleri iki fiilin birleşmesinden oluşan yapılardır şeklinde 

tanımlayabiliriz. Türkçenin kıvraklığı üzerine kurulmuş bir yapıdır ve bu yapıda 

yardımcı fiil, asıl fiile bir zarf-fiil eki vasıtası ile bağlanır, asıl fiilin anlamını tasvir 

eden bir yapıya bürünür ve yeni bir anlam özelliği kazanır. Bu nedenle bu birleşik fiil 

yapısına “tasvir fiilleri” de diyebiliriz. Tasvir özelliği taşıyan yardımcı fiiller olarak 

bil-, çık-, dur-, gel-, gör-, kal-, var-, vir-, yaz- fiilleri kullanılır.  

                                                   
97 Savran, s. 141. 
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Yardımcı fiillerin almış oldukları ekler ve üstlendikleri işlevler ise şu 

şekildedir: -ebil- (yeterlilik), -ivir- (tezlik), -agel-, akal-,-ako-, utur- (süreklilik), -

eyaz-, (yaklaşma).  

Nadir İlhan makalesinde, günümüz gramer kitapları ile çeşitli tarihî metinler 

ve çağdaş lehçeler üzerine yapılan çalışmalarda birleşik fiillerin bir bölümünü tasviri 

fiiller (yeterlik-süreklilik-tezlik ve yakınlık)’in oluşturduğunu söyler. Ama iki fiil 

arasında yer alan a/e, ı/i, u/ü gibi seslerin isimlendirilmesi ve işlevi konusunda ise 

tam bir fikir birliğinin olmadığını da belirtir
98

. 

Leyla Karahan, birinci unsuru fiil olan birleşik fiiller içerisinde 

değerlendirdiği bu tür birleşik fiillerle ilgili olarak şu bilgileri vermektedir. “Bu tip 

birleşik fiillerde, birinci unsur yardımcı fiile zarf-fiil ekleriyle bağlanır. Asıl 

mānāsını kaybetmiş olan yardımcı fiil, birinci unsurun gösterdiği hareketin tarzını 

ifade eder
99

.” 

İsmet Cemiloğlu da fiil + yardımcı fiil kalıbıyla kurulan birleşik fiillerle ilgili 

olarak şunları söyler. “Böyle birleşik fiillerde, asıl fiil, yardımcı fiile ünlü zarf-fiil 

ekleriyle bağlanmaktadır. Asıl manasını kaybetmiş olan yardımcı fiil, birinci unsurun 

gösterdiği hareketin tarzını ifade etmektedir
100

.” 

Kemal Yavuz ve arkadaşları tarafından hazırlanan eserde birleşik fiillerin bu 

türü ile ilgili şu bilgilere rastlanılmaktadır. “Bunlar fiil + yardımcı fiil kuruluşlu bir 

yapıya sahiptir. Bil-, ver-, gel-, koy- vb fiilleri, fiille birleşik fiil yapan belli başlı 

yardımcı fiillerdir. Yalnız bu fiiller asıl fiile getirilirken başlarına zarf-fiil eki alırlar. 

Bunlar yaptıkları birleşik fiilde yabancı fiil görevi yanında çekim unsuru olarak 

görev alırlar
101

.” 

Turgut Günay da Rize İli Ağızları adlı çalışmasında “fiillere gelen yardımcı 

fiiller başlığı altında tasviri fiillerden bahsetmektedir. Bu fiillerin kuruluşlarından 

bahsederken sadece yeterlik fiilinde u- yardımcı fiilinin yeterlik anlatımını üzerine 

alan zarf-fiil ekiyle kurulduğunu dile getirmekte diğer birleşik fiillerdeki ünlüden söz 

etmemektedir
102

. 

                                                   
98 Nadir İlhan, Birleşik Fiil Kuruluşunda A-I-U Ünlüleri, Türk Dili, S. 596, Ağustos, 2001, s. 1. 
99 Leylâ Karahan, Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf Yusuf u Züleyhâ, TDK Yay., Ankara 1994, s. 114. 
100 İsmet Cemiloğlu, 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, TDK Yay., 
Ankara 1994, s. 29. 
101 Kemal Yavuz, Kazım Yetiş, Necat Birinci, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yay., 

İstanbul 1996, s.147. 
102 Turgut Günay, Rize İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1978, s. 180-181. 
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Mehmet Hengirmen birleşik fiillerden “yeterlik, tezlik ve sürerlik fiillerini” 

“ulaçlı birleşik eylemler
103

” adıyla adlandırmaktadır. 

Haydar Ediskun da birleşik fiilleri dört öbekten oluşmuş kabul eder ve 

bunların birinci öbeğinde yer alan fiilleri şöyle sıralar: 

“Birinci öbek: İki yada daha çok fiilden oluşmuş bileşik fiiller: 

a) Yeterlik fiilleri b) Tezlik fiilleri c) Sürerlik fiilleri ç) Yaklaşma fiilleri d) 

Beklenmezlik fiilleri e) Gereksime fiilleri f) Yapmacık fiilleri
104

.” 

M. Kaya Bilgegil de Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında bu fiillerle ilgili olarak 

çeşitli bilgiler vermektedir. Bilgegil bu fiilleri yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve 

yaklaşma fiili olarak isimlendirmektedir
105

. 

Savaş Şahin ise makalesinde, tasviri fiillerin esas bir fiil ile ona zarf-fiil 

ekiyle bağlanan bir yardımcı fiilden oluştuğunu ve bu birleşik fiildeki esas fiilin 

anlamını koruduğunu, yardımcı fiilin ise anlamını kaybettiğini, bir zarf-fiil ekinin ise 

asıl fiil ile yardımcı fiili birbirine bağladığını ifade eder
106

. 

 

2.1.3.3.1. Yeterlik birleşik fiili  

 Fiil tabanlarına, bir geniş düz sesliden (a, e) sonra bil- fiili getirilerek yapılır: 

Gezebil-, görebil-
107

 Fiile “yeterlik, olasılık” gibi anlamlar kazandırır. Bu ekler fiile 

eklenerek yapanın eylemi gerçekleştirmeye gücü yeteceğine ya da gücü yeteceği 

ihtimaline sahip olduğunu bildirir. 

A. Bican Ercilasun, Eski Türkçe döneminde gücü yetmek anlamı taşıyan bir 

u- “muktedir olmak” fiilinin vardlığından bahseder. Kim artatı udaçı erti. “Kim 

bozabilecek idi.” (Kültigin Yazıtı, Doğu, 22. satır). Bu yardımcı fiilin ise, Eski 

Türkçe’de bir hareketi yapmaya muktedir olma ya da olmama anlamı taşıdığını, 

Orhun Yazıtlarında da hem olumlu hem de olumsuz şeklinin kullanıldığını belirtir
108

. 

M. Kaya Bilgegil’e göre yeterlik fiilleri yapanın eylemdeki gücünü ifade eden 

fiillerdir. Bu fiiller bazen imkān ve ihtimal fikrini de taşırlar
109

.  

  

                                                   
103 Hengirmen, s. 268. 
104 Ediskun, s. 228. 
105 Bilgegil, s. 280-283. 
106 Savaş Şahin, Türkmen Türkçesinde Tasvir Fiilleri ve Tasvir Fiillerinde Kullanılan Yardımcı Fiiller, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, s. 178. 
107 Dizdaroğlu, s. 31. 
108 Ercilasun,  Kutadgu Bilig Grameri- Fiil, s. 85-86. 
109 Bilgegil, s. 280-281. 
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Necati Demir ise yeterlik fiillerini olabilirlik, hākimiyet, güç, bir işi 

yapabilme yetki ve yeteneği olarak ifade eder
110

. Adından da anlaşılacağı üzere 

fiillere yeterlik ve olasılık anlamları katar.  

Eserde, tespit ettiğimiz yeterlik fiilleri ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

B 

baġlayabil-  (49b/13)     

 

D 

derliyebil- (56b/5)  

 

Y 

yürüyemez (29b/1)  

 

Tabloda ise, eserde geçen yeterlik birleşik fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

   Tablo 6: Yeterlik Birleşik Fiili 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

baġlayabil- 1 

derliyebil- 1 

yürüyemez 1 

  

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde yeterlik birleşik fiili ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

Tabloda dikkat çeken kullanım yeterlik birleşik fiilinin olumsuzu ile yapılan 

çekimidir. Ayrıca eserde yeterlik birleşik fiili kullanımı sınırlı sayıdadır. 

 

 2.1.3.3.2. Tezlik birleşik fiili 

 “Fiil tabanlarına göre bir dar ünlü (ı, i, u, ü) ile birlikte vermek fiili getirilerek 

yapılır: Bırakıver-, yapıver-, içiver-, atıver-
111

”. Fiile “tezlik, birdenbirelik” anlamları 

katar. 

                                                   
110 Necati Demir, Eski Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri, Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara 2004, s. 104. 
111 Gencan, s. 266. 
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 Nesrin Bayraktar, “Türkçede Fiilimsiler” adlı kitabında “koy-” fiilinin 

Türkiye Türkçesinde tezlik anlamında kullanıldığını belirtmiştir
112

.” Alıkoy- 

kelimesini de buna örnek olarak vermiştir. Türkiye Türkçesinde ise alıkoy- fiili belli 

bir süre bir yerde tutmak anlamında olduğuna göre tezlik fiili yerine, süreklilik fiili 

anlamındadır. 

 Ayrıca Tahir Nejat Gencan, “Dilbilgisi” kitabında “çıkagel-” kelimesinin 

tezlik anlamında kullanıldığını belirtmiştir:
113

 çıkagel- (Beklenmedik bir anda 

gelmek, gelivermek) 

M. Kaya Bilgegil’e göre eylemin, süratle veya ani olarak vukuunu ifade eden 

fiiller tezlik fiili adını alır. Yazara göre tezlik fiili, anlamı değiştirilecek fiile ı, i, u, ü 

seslerinden uygun olanı katıldıktan sonra iver- fiiline amaca uygun kip ve sahıs eki 

getirilerek oluşturulur
114

. 

 Necati Demir, tezlik fiillerinin düşünülmeden, tereddütsüz, basarıyla ve çabuk 

bitirilen hareketleri anlattığını belirtir
115

.  

 Nurettin Demir, “Birleşik Fiiller ve Vurgu” çalışmasında tezlik fiilinin var 

olan anlamlarından başka “Bir şeyin başka birisi için yapıldığını bildirdiğini, ancak 

kibar olmayan bir şekilde” olduğunu ifade etmiştir
116

. Adından da anlaşılacağı üzere 

fiillere tezlik, bir işi beklenmedik bir anda yapma vb. anlamlar katar.  

Esrimizde tespit ettiğimiz tezlik birleşik fiili ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

E 

eylevir- (56b/6)  

 

Ḳ 

ḳoyuvir- (29a/12) (43a/12)  

 

Tabloda ise, eserde geçen tezlik birleşik fiilinin geçme sıklığı verilmiştir. 

            

               

                                                   
112 Nesrin Bayraktar,  Türkçede Fiilimsiler, TDK Yay., Ankara 2004, s. 277. 
113 Gencan, s. 212. 
114 Bilgegil, s. 281. 
115 Demir, s. 110. 
116 Nurettin Demir, Birleşik Fiiller ve Vurgu, TDAY-B, TDK Yay., Ankara 2000, s. 231. 
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             Tablo 7: Tezlik Birleşik Fiili 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

eylevir- 1 

ḳoyuvir- 2 

 

 

2.1.3.3.3. Yaklaşma birleşik fiili  

 Temel fiile -A- zarf fiili ve “yaz-” yardımcı fiilinin ulanması ile yapılır. 

Türkçe’nin eski dönemlerinden beri kullanılan yaklaşma fiilleri günümüzde sadece 

ağızlarda varlığım sürdürmektedir. Yazı dilinde ise “az kalsın, az kaldı” zarflarına 

yer verilmektedir
117

.  

 Yaklaşma fiilleri, temel fiilin bildirdiği eylemin az kalsın gerçekleşeceğini 

ama gerçekleşmediği anlamını kazandırır: Öleyaz-, düşeyaz- gibi 

 M. Kaya Bilgegil’e göre eylemin gerçekleşmesine az kaldığını ifade eden 

birleşik fiiller bu çerçeveye girer. Anlamı değişikliğe uğrayacak fiilin istek kipi geniş 

zamanı üçüncü teklik sahsından sonra yaz- getirmek suretiyle oluşturulur: düşe 

yazdı, ağlaya yazdı, kıra yazdı gibi
118

. 

 Necati Demir de yaklaşma fiillerini sonuçlanmasına veya gerçekleşmesine az 

kalan veya yarıda sona eren hareketleri bildirmek için kullanılan birleşik fiil türü 

olarak tanımlamaktadır. Yazara göre bu birleşik fiil türünün az sayıda örneği 

bulunmaktadır. –A Dur- biçimindeki kullanımı süreklilik bildirmekle birlikte bıyıgı 

bite tur- bıyığı bitmeğe başlamak, bıyığı bitmek üzere olmak anlamlarını içerir
119

. 

          Eserde tespit edilememiştir.  

 

2.1.3.3.4. Süreklilik birleşik fiili 

 Esas fiillerden sonra - (y)A-, - (y)ı veya - (y)ıp zarf-fiillerinden biri getirilip, 

“dur-, gel-, kal-, gör-, git-, koy- (ko-)” yardımcı fiillerden birinin getirilmesi ile 

oluşturulur. Asıl fiilin bildirdiği eylemin belli bir süre devam ettiği, belli bir 

                                                   
117

 Dizdaroğlu, s. 33. 
118

 Bilgegil, s. 281. 
119

 Demir, s. 108. 
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zamandan beri yapıldığı veya şu anda yapılmakta olduğu anlamlan vardır. Bakakal-, 

bekleyedur-, oturakal-, ağlayagör-, bakıp dur-, oynayıp dur- gibi
120

.  

M. Kaya Bilgegi’e göre eylemin devamını ifade eden fiiller sürerlik fiili 

olarak adlandırılır. Bir fiilin istek kipi üçüncü teklik sahsından sonra git-, gel-, dur-, 

kal-, gör- fiillerinden biri getirilerek oluşturulur. Yazara göre üç çeşit sürerlik fiili 

vardır: 

a) Eylemin geçmiş zamandan sözün söylendiği ana kadar devamını ifade 

eder; istek kipinin geniş zaman ekinin üçüncü şahsından sonra gel- fiiline -DI’lı veya 

-mIş’lı geçmiş zaman eklerinden biri veya git- fiiline geniş zaman eki getirilerek 

yapılır: Yazıla gelmiş, söylene gider, okuna geldi gibi. 

b) Eylemin, gelecek zamanda devamını ifade eder. İstek kipinin geniş zaman 

üçüncü teklik sahsından sonra dur-, koy-, kal-, git- fiillerinden uygun olanını 

getirmekle yapılır: Kırıla gitsin, otura dursun, baka kaldı, oyalaya koy gibi. 

 c) Öznenin, eylemde devamını ifade eder; istek kipi geniş zamanının üçüncü 

teklik sahsından sonra gör- fiili getirmek suretiyle yapılır: Ağlayı gör, isteye görsün, 

yazmaya görelim gibi
121

. 

Necati Demir’e göre sürerlik fiili vakaların aralıksız, sürekli ve kararlı bir 

biçimde devam ettiğini bildirir. Alışkanlıklar ve uzun süre devam eden hareketler de 

sürerlik fiilleriyle dile getirilir. Öbür birleşik fiillere göre çeşiti daha fazladır: -A 

bAk-, -A bAt-, -A çIkAr-, -A dur-, -A gel-, -A git-, -Agör-, -A kal-, -A koy-, -U sür-, 

-A vAr-, -A yorı- kullanılışları mevcuttur
122

. Adından da anlaşılacağı üzere fiillere 

sürerlilik ve eylemin devamını ifade eden anlamlar katar.  

Eserde, tespit ettiğimiz süreklilik birleşik fiili ile ilgili örnekler şunlardır:    

 

A        

aṣaḳoy- (5a/9) (52a/8)      

 

B 

baḳa ḳal- (15a/14) 

 

                                                   
120

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler, TDAY-B, TDK Yay., 

Ankara 2003, s. 152. 
121  Bilgegil, s. 281. 
122  Necati Demir, s. 111-114.  
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O 

olagel- (6a/7)  

 

Tabloda ise, eserde geçen süreklilik birleşik fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

              Tablo 8: Süreklilik Birleşik Fiili 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

aṣaḳoy- 2 

baḳa ḳal- 1 

olagel- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                        3. Fiil Kipleri 

 

Fiil kiplerine geçmeden önce zaman ve kip kavramının ne anlama geldiğini 

bilmemiz daha doğru olacaktır. 

Zamanın tanımını birçok ilim adamı kendi alanlarına göre yapmışlardır.  

Türkçe Sözlükte şu şekilde tanımlanır: 1. Bir iş veya oluşun içinde geçtiği 

veya geçmekte olduğu süre, Vakit. 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. 3. 

Belirlenmiş olan an. 4. Çağ, mevsim 5. Bir ise ayrılmış veya is için alışılmış saatler. 

6. Dönem, devir. 7. Bir süre ile ilgili durum ve şartlar. 8. Fiillerin belirttikleri geçmiş 

zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. 9. jeol. Yer kabuğunun 

geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her 

biri. 10. asar. Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü
123

. 

 Zamanı, dilbilgisi açısından inceleyen dilbilgisi araştırmacılarının ise bu 

konuda şu açıklamaları yaptıklarını görürüz. 

 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı eserinde zamanları 

verdikten sonra fiildeki zamanı basit ve birleşik zaman diye ikiye ayırır: “Çekimli 

fiilin karşıladığı kılış veya oluşun içinde geçtiği zaman dilim: Şimdiki zaman, geçmiş 

zaman, gelecek zaman, geniş zaman vb. fiildeki zaman basit zaman ve birleşik 

zaman olarak ikiye ayrılır
124

.” 

 Yine Zeynep Korkmaz, “Fiilde zaman, fiilin gösterdiği oluş ve kılısın, bası ve 

sonu belli olmayan zaman çizgisinin neresinde gerçekleştiğini bildiren bir gramer 

kategorisidir
125

.” 

 Fuat Bozkurt, “Zaman, belleğimizin yarattığı; başlangıcı, sonu belirsiz soyut 

bir süre. Dilbilgisinde zaman, eylemin yapılmakta olduğunu, yapıldığını, 

yapılacağını bildiren soyut süre kavramı yalnızca
126

.” 

  

                                                   
123 Türkçe Sözlük, 1998, s. 2495.  
124 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 2003, s. 249. 
125 Korkmaz, s. 570. 
126 Fuat Bozkurt, Türkiye Türkçesi, Hatiboğlu Yay., Ankara 2000, s. 21. 
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Doğan Aksan, “Eylemde zaman; bu kavram, eylemin içinde oluştuğu zamanı 

gösterir. Eylemin temel ana konusunu içerir. Eylem bir oluş, kılınış, yargı bildirirken 

zamanı da bildirir
127

.” 

 Muharrem Ergin, “Zaman, fiilin gösterdiği hareketin hangi zamanda 

yapıldığını veya olduğunu ifade eden gramer kategorisidir
128

.” 

 Ertuğrul Yaman, “Yapılan isin, hareketin veya oluşan zaman adı verilen 

sonsuz çizginin üzerinde gerçekleştiği noktalar dizisine “fiilin zamanları” 

denilmektedir
129

.” 

 Ahmet Akçataş, “İlk anlamıyla zaman, iki olay arasındaki aralığın miktarını 

belirleyen ölçüdür
130

.”  

 Zaman kavramını yukarıdaki bilgilerden hareketle şu şekilde tanımlayabiliriz:  

Zaman, fiilin vaktini bildiren gramer kategorisidir. 

 Kip kavramının ne anlama geldiği ise dilbilgisi araştırmacıları tarafından 

çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

 Türkçe Sözlükte, “Kip, fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, 

dinleyenin ve hakkında konuşulanın teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi
131

.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

 Fuat Bozkurt, “Türkçe “kalıp” sözcüğüdür. “Örnek, model, biçim, kalıp, 

anlamına gelir; kip+i> gibi biçiminden ortaya çıkmıştır. ‘kalıbı, biçimi, örneği 

demektir. Dilbilgisi terimi olarak işlevi ve tanımı oldukça zordur
132

.” diye 

bahsederken devamında kılınış kavramıyla açıklar. Bozkurt, kipi tanımladığı 

yazısının devamında “Kiple zaman kavramını birbirinden ayrı düşünmeli. Kip, 

zaman demek değil. Kip, zamanın üstünde bir kavram. Her zamanda kip bulunur, 

ama her kipte zaman bulunmaz. Bildirme kipleri zaman kavramı taşırlar. Ancak 

isteme kiplerinde kesin zaman kavramı bulunmaz. Kip, çekilmiş bir eylemde 

konuşucunun ruhunun yansımasıdır
133

.”der.  

 Yine Fuat Bozkurt  “… kip belli bir eke, kesin bir biçime bağlı değildir. 

Eylemin bildirdiği devinim, oluşun, kılışın konuşan açısından ne türde, ne yolda 

                                                   
127 Doğan Aksan, Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Özel, Sevgi, Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara 1983, s. 232. 
128 Ergin, s. 133–134. 
129 Ertuğrul Yaman, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, TDK Yay., Ankara 1999, s. 21. 
130 Ahmet Akçataş, Türkiye Türkçesinde Süreye Bağlı Zaman-Bakışta Kılınış, AKÜ Yay., Afyonkarahisar 
2005, s. 2. 
131 Türkçe Sözlük, 1998, s. 1326. 
132 Bozkurt, s. 11. 
133 Bozkurt, s. 11. 
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yansıtıldığını gösterir. Kipin sınırlarını çizmek zor
134

.”  sözleriyle kipin kapsamını 

açıklar. 

 Zeynep Korkmaz “Kök ve gövde durumundaki fiilin bildirdiği oluş ve kılısın; 

konuşan, dinleyen ya da kendisinden söz edilen şahıslar açısından ne biçimde, ne 

tarzda yansıtıldığını gösteren bir gramer kalıbı, bir anlatım biçimi. başladım, 

başlıyorsun, tatlandırmış, yuvarlanacaklar vb. Türkçede kipler bildirme kipleri ve 

tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılır
135

” seklinde tanımlar. 

 Zeynep Korkmaz, şekil bilgisi adlı kitabında “fiilde kip”ten bahseder ve “kip” 

için gramerlerimizde verilen tanımlar ve yapılan açıklamalar oldukça bulanık ve 

karışıktır
136

.” diyen Korkmaz ardından değerlendirmelerine şöyle devam eder: 

“Sonuç olarak diyebiliriz ki, fiiller sekil, zaman ve şahsa bağlı bir yargıya 

dönüşebilmek için belirli anlatım kalıplarına girerler. İşte bu anlatım kalıplarına kip, 

bu kavramı karşılayan ekler de kip ekleri diyoruz” der. 

 Muharrem Ergin, Üniversiteliler İçin Türk Dili adlı eserinde kip eklerini şekil 

ve zaman ekleri başlığı altında incelenmiş ve “Şekil ve zaman ekleri fiil kök veya 

gövdesinin karşıladığı hareketi şekle ve zamana bağlayan ekleridir
137

.”  ifadesini 

kullanmıştır.  

 

3.1. Haber Kipleri 

 Muharrem Ergin, “Bildirme kipleri gerçek hareketleri haber veren kalıplardır: 

geldi, geliyor gibi
138

” derken bildirme kiplerinin zamanı ifade ettiğini beyan eder. 

 Zeynep Korkmaz, Bildirme kipini “ Adından da anlaşılacağı üzere bu kipler 

yapılmış, yapılmakta veya yapılacak olan işleri haber verme yargı halinde bildirme 

niteliği taşıyan kipleridir. Geçişli geçişsiz, olumlu, olumsuz kök ve gövde halindeki 

bütün fiilleri kapsarlar. Bu kipleri kurmak üzere getirilen ekler, hem kipin ifadesi 

olan sekil ve kalıbı hem de zamanı içlerine alırlar. Bu kiplerde başlıca beş ayrı zaman 

yer almıştır. 

 

 

                                                   
134 Bozkurt, s. 11. 
135 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 2003, s. 148. 
136 Korkmaz, s. 569. 
137 Muharrem Ergin, Türk Dili, (Üniversiteler için), Bayrak Yay., İstanbul 1995, s. 318. 
138 Ergin, s. 319. 
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I- Görülen Geçmiş Zaman 

II- Duyulan Geçmiş Zaman 

III- Şimdiki Zaman 

IV- Gelecek Zaman 

V- Geniş Zaman
139

.” 

 

3.1.1. Görülen geçmiş zaman 

          Türkçemizde iki geçmiş zaman çekimi vardır. Bunlar görülen ve öğrenilen 

geçmiş zamandır. Görülen geçmiş zaman görülen ve bildirilen bir zamanı bildirir. Bu 

durumu Günay Karaağaç şu şekilde dile getirir: ʻʻGörülen geçmiş zamanın kesin bir 

zaman olmasının yanında, gerçekleşen olma ve yapmanın dil kullanıcısı tarafından 

görünüp bilindiği de dile getirir
140

.” 

        “Eski Türkçede, görülen geçmiş zaman eki –dI biçiminde çoğunlukla düz dar 

ünlülü idi. Ünsüz benzeşmesine bağlı olmaksızın –tI biçimi de bulunan görülen 

geçmiş zaman çekimi iyelik kökenli şahıs ekleri ile yapılmaktaydı 
141

.” 

Örnek: Süledim, uda basdımız.  

         Eski Anadolu Türkçesinde görülen geçmiş zaman çekimi ise şu şekildedir:             

  bildü- m              

                     - ñ              

                     - -               

                  - k     

            - ñüz  

                     - ler
142

    

Örnekte görüldüğü gibi en belirgin değişim, 1. ve 2. teklik ve çokluk 

şahıslarda görülen ve Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden sayılan 

ünlü yuvarlaklaşmasıdır. 

 

  Eserde, tespit ettiğimiz görülen geçmiş zaman ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

 

                                                   
139 Korkmaz, s. 583-584. 
140 Günay Karaağaç, Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yay., İstanbul 2011, s. 113. 
141 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Simurg Yay., Ankara 2000, s. 183-184. 
142 Mustafa Sarı, Türkçede Art Zamanlı Değişmeler, Pegem A Yay., Ankara 2007, s. 139. 
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Ç 

çıḳardı (16a/3) 

 

D 

didi (46a/14)  

didiki (45b/8)  

 

E 

eyledi (15b/6) 

eyledik (2a/13)  

eylediler (64a/14)  

eyledüm (16a/1) 

 

G 

geldik (23a/7)  

gelindi (14a/7)  

getürdük (46a/12)  

 

İ 

idi (16a/8-12) (63a/14) (64a/3-4)  

itdürdiler (64a/6)  

 

Ḳ 

ḳaldı (15a/6) (15b/3)  

 

O 

oldı (15b/5) (46b/13) (47a/7) (80a/7)  

oldılar (64a/8)  

oldum (16a/1) 

olundı (15a/4) (50b/1) (80a/5)
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Tabloda ise, eserde görülen geçmiş zamanla ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

          

               Tablo 9: Görülen Geçmiş Zaman

            Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

çıḳardı 1 

didi 1 

didiki 1 

eyledi 1 

eyledik 1 

eylediler 1 

eyledüm 1 

geldik 1 

gelindi 1 

getürdük 1 

idi 4 

itdürdiler 1 

ḳaldı 1 

oldı 4 

oldılar 1 

oldum 1 

olundı 3 

Yukarıdaki tabloyu görülen geçmiş zaman ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Örneklerde de görüldüğü gibi en belirgin değişim, 1. ve 2. teklik ve çokluk 

şahıslarda görülen ve Eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliklerinden sayılan 

ünlü yuvarlaklaşmasıdır. 
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3.1.2. Öğrenilen geçmiş zaman 

Türk dili tarihinde ses ve biçim bakımından en çok değişikliğe uğramış 

eklerden biri de öğrenilen geçmiş zaman eki ve 1. Teklik şahıs çekimidir.  

Öğrenilen geçmiş zaman eki bugün –mış, -miş, -muş, -müş şeklindedir. Eski 

Türkçede ise ekin sadece düz şekilleri olan –mış, -miş biçimleri vardı. Batı 

Türkçesinde de ilk devirlerde böyle yalnız düz şekilli olmuştur: gör-miş, ol-mış gibi.  

Eski Anadolu Türkçesinden başka Osmanlıcanın ilk devirlerinde de hep bu 

şekil devam etmiş ekin yuvarlak şekilleri Osmanlıcanın sonlarına doğru ortaya 

çıkmış ve bugünkü çok şekillilik meydana gelmiştir
143

 der. Öğrenilen geçmiş 

zamanın çekimi zamir kökenli şahıs ekleri ile yapılmaktadır. 

         Öğrenilen geçmiş zaman kesin bir zaman olması yanında, gerçekleşen olma ve 

yapmanın dil kullanıcısı tarafından bilinmeyip sonradan öğrenildiğini bildirir
144

. 

         Eski Anadolu Türkçesinde şahıs eki yerine kullanılan zamirler ekleşmiştir. 

Örnek: unıt- fiilinin öğrenilen geçmiş zaman çekimi Eski Anadolu Türkçesinde şu 

şekildedir:  

             unıtmış - van/-vanın/-vam/-am/-ın,                

                         - sın                                                    

      - -                                                    

      - uz 

      - sız 

      - lar 

Örnekte görüldüğü gibi en büyük değişiklik 1. Teklik şahıs çekiminde ortaya 

çıkmıştır. –vAn, -vAm, -vAnIn biçimleri daha çok Eski Anadolu Türkçesinin erken 

dönemlerinde yazılan eserlerinde görülmektedir. 1. Teklik şahıs çekiminde en yaygın 

kullanılan ekler ise, -In ve –Am ekleridir
145

. 

 Eserde, tespit ettiğimiz öğrenilen geçmiş zamanla ilgili örnekler şunlardır:  

 

A 

alınmış (22b/5) (51a/1) (58a/4)  

arpalamışdur (70b/11)  

                                                   
143 Ergin, s. 300.  
144 Karaağaç, s. 116. 
145 Sarı, s. 141. 
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B 

bulmışlardur (50b/10)  

bulunmış (61a/7)  

bunalmışdur (33b/15)  

buyurmışlardur (1b/6)  

buyurmışlarki (8b/8) 

bitmişdür (61a/2)  

 

Ç 

çıkmış (73b/5) 

çıḳmış (20a/8)  

 

D 

degmişdir (33b/14)  

derlemiş (16b/12) (18b/3)  

dimişlerdür (11b/10) (13a/15) (13b/5) (35b/15)  

dökilmiş (51a/1)  

 

E 

eylemişdür (35b/4)  

eylemişki (13b/7) 

 

G 

görülmişdür (5b/8) (64a/15)  

 

İ 

itmiş (34a/4)  

itmişler (16a/9)   

itmişlerdür (4b/12) (6a/15) (7a/6) (7b/11) (10a/3) (12b/3-13) (13a/9) (25a/4) (36a/3-

9-12) (43a/9) (47b/3) (64a/3)  

itmişdür (10a/1) (10b/12) (59b/14)  

imiş (11a/11)  
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işidilmiş (64a/15)  

 

Ḳ 

ḳarışdırılmış (58a/6)  

 

N 

na‘llanmışdur (34a/1)  

 

O 

olagelmişdir (6a/7)  

olmamışdır (8a/10)  

olmış (8a/5) (15b/7) (31a/7) (64a/14)  

olmışdur (13a/11) (44b/3) (47a/9) (55b/14) (62b/13) (64b/3)  

olmuştur (5a/13)  

olmışlardur (10a/7) (47b/13) (63b/15)   

olunmışdur (3b/8) (5a/14) (12a/7) (57b/3) (61b/5) (71b/7)  

olunmuşdur (56b/12) (57a/7) (80a/14) (80b/1)  

olunmuşdurki (56b/12)  

 

S 

sızmış (24b/14)  

 

U 

uyuşmuşdır (59b/13)  

 

      

Tabloda ise, eserde geçen öğrenilen geçmiş zamanla ilgili fiillerin geçme 

sıklığı verilmiştir. 
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              Tablo 10: Öğrenilen Geçmiş Zaman 

            Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

alınmış 3 

arpalamışdur 1 

bulmışlardur 1 

bulunmış 1 

bunalmışdur 1 

buyurmışlardur  1 

buyurmışlarki 1 

bitmişdür 1 

çıkmış 2 

degmişdir 1 

derlemiş 1 

dimişlerdür 4 

dökilmiş 1 

eylemişdür 1 

eylemişki 1 

görülmişdür 2 

itmiş 1 

itmişler 1 

itmişlerdür 15 

itmişdür 3 

imiş 1 

işidilmiş 1 

ḳarışdırılmış 1 

na‘llanmışdur 1 

olagelmişdir 1 

olmamışdır 1 

olmış 4 

olmışdur 6 
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olmuştur 1 

olmışlardur 3 

olunmışdur 6 

olunmuşdur 4 

olunmuşdurki 1 

sızmış 1 

uyuşmuşdır 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde öğrenilen geçmiş zaman ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

Eserde, ekin sadece 2. teklik şahıs ve 3. çokluk şahıs çekimleri vardır. Diğer 

şahıs çekimleri ise eserimizde tespit edilememiştir. Örneklerde görüldüğü gibi Eski 

Anadolu Türkçesinin erken dönemlerinde yazılan eserlerinde görülen 1. teklik şahıs 

çekimindeki değişiklik eserimizde yoktur. Bu bilgiden yola çıkarak eserin Eski 

Anadolu Türkçesinin son dönemlerinde kaleme alındığı sonucuna varabiliriz. 

 

3.1.3. Şimdiki zaman 

           Şimdiki zaman eki hem şekil hem de zaman ifade eden eklerden biridir. Şekil 

eki olarak bildirme, zaman eki olarak da şimdiki zamanı ifade eder. Yani eylemin 

şimdiki zamanda ortaya çıktığını ifade eden zaman ekidir.  

Bugün Türkiye Türkçesinde şimdiki zamanı ifade etmek için kullanılan –yor 

eki, Eski Türkçede yorı- fiilinin geniş zaman çekimi olan yorır kelimesinin 

ekleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Örnek: gelü yorır, gide yorır örneklerinde olduğu gibi. 

Batı Türkçesinin başında yorı- fiili, geniş zaman ile bağlandığı asıl fiilin şimdiki 

şimdiki zamanını ifade eden bir yardımcı fiil olarak kullanılmaktaydı. Eski Anadolu 

Türkçesinde bu biçimiyle kullanılan kelime, Osmanlı Türkçesinde habloloji (hece 

yutulması) yoluyla ekleşmiş ve bugünkü biçimi ortaya çıkmıştır
146

.  

Eserde, -makda/-mekde eki şimdiki zaman fonksiyonunda kullanılmıştır. 

Eserde tespit ettiğimiz şimdiki zamanla ilgili örnekler şunlardır: 

 

 

                                                   
146 Ergin, s. 296. 
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B  

bulmaḳda (45b/1) 

 

E 

etmekdedür (33a/10)  

 

İ 

itmekde (7a/8) 

itmekdeyüz (45b/14) 

 

Ḳ 

ḳovmaḳda (2a/11)  

 

Y 

yürümekde (27b/9) 

 

Tabloda ise, eserde geçen şimdiki zamanla ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

 

               Tablo 11: Şimdiki Zaman 

            Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

bulmaḳda 1 

etmekdedür 1 

itmekde 1 

itmekdeyüz 1 

ḳovmaḳda 1 

yürümekde 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde şimdiki zaman ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

-makda/-mekde eki şimdiki zaman fonksiyonunda kullanılmıştır. Eserde, ekin 

kullanım sıklığı birkaç örnekle sınırlıdır. 
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3.1.4. Gelecek zaman 

           Gelecek zaman ekleri eylemin gelecek bir zamanda gerçekleşeceğini ifade 

eden eklerdir.  

           Gelecek zaman kavramını ifade etmek için tarih boyunca kullanılan ekler 

şunlardır: -GU, -GAy, -GA, -A, -DAçI, - (y)IsAr, - (y)AcAk
147.

 

       Talat Tekin ise Orhon Türkçesi Grameri adlı çalışmasında ise gelecek zaman 

için kullanılan şu eklere yer vermiştir: -sIk, -DAçI, -çI, -gAy
148

. 

          Örnek: “kün orto yütürüp tün orto kanta negüde bul-gay ol” (Gün ortasında 

yitirip gece yarısı nerede bulacak) 

 Muharrem Ergin ise, Eski Türkçede en yaygın biçimde kullanılan gelecek 

zaman ekinin –Gay olduğunu bildirir
149

. Daha sonra –GA biçimi de ortaya çıkan bu 

ek, Batı Türkçesinde / ġ, g / seslerinin düşmesi sonucunda –A şeklini almıştır.   

Zeynep Korkmaz ise Eski Anadolu Türkçesinde –A ekinin Eski Türkçede –

GA biçiminde Oğuzca bir unsur olduğunu bildirir
150

. 

          Eski Anadolu Türkçesinde ise gelecek zaman eki için –(y)IsAr eki 

kullanılmıştır. Ayrıca bu dönemde gelecek zamanı karşılamak üzere –(y)AsI sıfat-fiil 

ekinden de yararlanılmıştır
151

. 

Sinan Uygur makalesinde, -(y)IsAr gelecek zaman ekinin tasvir fiilinin 

kalıplaşmasından oluştuğunu ve ekin çok heceli bir yapıya sahip olduğunu belirtir. 

Aynı zamanda ekin sıfat-fiil olarak kullanılmadığını, dolayısıyla şimdiki zaman eki -

(I)yor eki ile hem işlev kayması hem de yapı olarak benzerlik gösterdiğini belirtir
152

.  

-(y)IsAr ekine, Oğuzcanın en eski eseri olan Ali'nin Kıssa-i Yusuf'unda 

rastlanmaktadır
153

.       

 Gelecek zaman için günümüzde kullanılan -(y)AcAk eki 15. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra ortaya çıkmış ve  -(y)IsAr ekinin yerini almıştır. 13. yüzyıl ile 16. 

yüzyıl arasında -(y)AsI gelecek zaman bildiren sıfat-fiil eki, -sA gerek birleşik yapısı 

                                                   
147 Zeynep Korkmaz, Türkçede –acak, -ecek Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine, Türk Dili Araştırmaları І, 

TDK Yay., Ankara 1959, s. 3-11. 
148 Tekin, s. 186-190. 
149 Ergin, s. 303. 
150 Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçede Oğuzca Belirtiler” Türk Dili Üzerine Araştırmalar І, TDK Yay., Ankara 

1995, s. 205-216. 
151 Ergin, s. 304.  
152 Sinan Uyğur, -(y)IsAr Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine, Turkish Studies International Periodical For 

the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007, s. 1193. 
153 Zeynep Korkmaz, "Kâşkarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi" Türk Dili, Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı, S. 

253, Ekim 1972, s. 18.   
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ve zaman kayması sonucu gelecek zaman kavramını karşılayan -(y)A istek kipiyle 

birlikte kullanılan -(y)IsAr eki, dönemin en işlek gelecek zaman ekidir
154

 ve Eski 

Anadolu Türkçesinin belirgin özelliklerinden birini teşkil etmektedir.    

 

Eski Anadolu Türkçesinde bil- fiilinin gelecek zaman çekimi şu şekilde 

yapılır: 

bil – iser - ven/-venin/-vem/-em/-in 

             - sin 

             - - 

             - vüz/üz 

                       - siz 

                       - ler
155

  

Eserde gelecek zaman çekimi Türkiye Türkçesinde olduğu gibi –ecek/-acak 

eki ile çekimlenmiştir. 

Eserde, tespit ettiğimiz gelecek zamanla ilgili örnekler şunlardır: 

 

Ṭ 

ṭaḥammül idecek (25b/8) 

 ṭoḳınıcaḳ (53a/10)                

 

Tabloda ise, eserde geçen gelecek zamanla ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

 

              Tablo 12: Gelecek Zaman  

            Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

ṭaḥammül idecek 1 

ṭoḳınıcaḳ 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde gelecek zaman ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

 

                                                   
154  Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara 1997, s. 100.   
155 Ergin, s. 304. 



100 

 

 

-(y)IsAr eki ile çekimlenen gelecek zaman ekinin eserde kullanılmadığını, 

ekin Türkiye Türkçesi ile uygunluk gösterdiğini görürüz. Eserde, birkaç örnekte 

kullanılmıştır.     

 

          3.1.5. Geniş zaman ve olumsuz şekli   

          “ Eski Türkçede üç türlü geniş zaman eki bulunmaktadır.  

           a) –Ur ( bil-ür, başla-y-ur, tile-y-ür) 

           b) –Ar ( tut-ar, kes-er)  

           c) –r ( ti-r, başla-r, bil-i-r)  biçimlerindedir.    

           Bu üç biçim Eski Anadolu Türkçesinde de devam etmiş; Osmanlı Türkçesinde 

-Ur biçimi kullanımdan düşmüş ve yerini –r biçimine bırakmıştır
156

.” 

          Geniş zaman ekimiz zamir kökenli şahıs eklerini alır. Eski Türkçede çekimli 

fiilden sonra gelen zamirler şahıs eklerini karşılamakta idi.  

 Örnek: Ben ança ter men “ Ben şöyle derim” (Tonyukuk Yazıtı) 

  Neke tezer biz “ Niye kaçıyoruz?” (Tonyukuk Yazıtı) 

 … türük begler kop bilir siz “… Türk beyleri, hep bilirsiniz.” (Kül 

Tigin yazıtı, Doğu yüzü)
157

 

          Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, Eski Türkçede şahıs eki yerini tutan 

zamirler, açıkça yazılmıştır. 

          Bu zamirler Eski Anadolu Türkçesinde ekleşmiş ve kendinden önceki 

kelimeye bitişik yazılmıştır. Örneğin gel- fiilinin çekimi şu şekilde yapılır: 

 

 gelür-  ven/-vem/-venin/-em/-in,  

                     -sin 

                 - - 

    -üz 

    -siz 

    -ler
158 

 

   

                                                   
156 Ergin, s. 292. 
157 Tekin, s. 187. (Talat Tekin bu ekin Eski Türkçede hem geniş zaman hem de şimdiki zamanı karşıladığını 

belirtir. Gürer Gülsevin de –r geniş zaman ekinin Eski Anadolu Türkçesinde şimdiki zamanı karşılamak için de 

kullanıldığını bildiri.)  
158 Sarı, s. 135. 
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 Eserde, tespit ettiğimiz geniş zamanla ilgili örnekler şunlardır: 

 

A 

açılur (27b/10)  

aḳsar (42a/13)  

aḳar (29b/13) (48a/11) (55a/13) 

alur (55a/11) (70b/8)  

ayrılur (48a/7)  

azar (40a/1)  

azdırur (39b/11)  

 

B 

baġlar (42b/2)  

baġlarlar (16b/14)     

baṣarlar (62a/2)  

başlar (42a/15)  

beñzer (50a/5) (59a/7)  

biter (61a/10)  

bozılur (57a/11)  

budur (2b/2) (12b/9) (16a/14) (16b/12-14) (18b/5) (19b/7) (23a/10)… 

bulur (19b/9) (24a/14) (35a/4) (37b/14) (42a/2) (54b/5) (56b/10) 

bulurum (4a/14)  

büker (21a/5)  

 

Ç 

çatlar (35a/6)  

çıḳarur (29b/11) (30a/2)  

çıḳar (s. 53-25a) (34b/13) (37b/11) (39b/9) (42a/11) (42b/1) 

çıḳarlar (63a/11) 

çeker (20b/10) (27b/9) (37a/2) (55a/15)  

çekerler (39b/14)  

çöker (61a/9)  
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D 

deşilür (29b/12) (48a/10)  

dirler (4b/9) (5b/11) (6a/5) (13a/10) (25a/13) (s. 57-29b/8-9) (35a/4) (36b/14) (37a/8-

9) (50a/1-2) (59a/1) (59b/8-9) (76b/11)  

döñer (17a/3)  

dökülür (25a/14) (32b/9) (48a/8) (67b/1)  

duṭar (55a/9)  

dutarlar (6a/14)  

dutulur (27b/10) (29b/1)  

 

E 

etdirirler (15b/14)  

 

G 

gāgirir (57b/13)  

gelür (42b/11) (48a/6-8) (67b/15)  

getürür (5b/13) (43a/7)  

gider (26a/3) (29a/9) (39b/2) (70b/5) 

 

I 

ısıtdırır (55a/8)  

 

İ 

içer  (57b/10)  

içerler (76b/11)  

içirirler (57b/10)  

ider (6b/3) (7a/1) (11b/5) (23a/14) (30a/1) (31a/15) (41a/6-7) (43b/10) (44a/8) 

(45a/7)… 

 iderler (3b/6) (4b/1) (5b/12) (7b/4) (63a/11) (59a/2) (75a/10) (75b/5) (76b/2) 

(77a/15) (78a/6) 

iderüm (4b/1)  

iner (48a/5-6) (54b/5)  
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inler (21a/5)  

ister (54b/2) (64a/8)  

 

K 

keser (79a/10) (79b/5) (62a/4)  

 

Ḳ  

ḳabarır (37a/1) (57b/14)  

ḳalaklanur (17a/2)             

ḳalur (39b/13) (70a/4)  

ḳaldırur (25a/8)  

ḳanatlanur (55a/11)  

ḳaṣar (34b/11)  

ḳırar (77a/14)  

ḳocunur (53a/11)   

ḳovar (39b/9)  

ḳuvvetlenür (74b/7)  

 

N 

nekerlenür (6a/12)  

 

O 

olur (3b/10-15) (4a/1-2-3-4-11-14) (4b/4) (5a/1) (6a/11-12) (6b/5-6-10-11) (7a/10) 

(8b/12) (11b/3-5-10-14) (12a/1-5-10) (12b/12) (13a/5) (13b/4) (14b/6) (15a/15) 

(16a/15) (16b/3-4) (17a/1-2-4-9-13) (17b/2) (18b/4) (19b/5-7) (21a/6) (21b/6-13) 

(23a/4-12) (24b/11) (25a/9-15) (25b/1-2) (26a/10) (27b/2-9-10) (28a/6) (28b/2-4-12) 

(29a/10-13-14) (29b/12-9-13-15) (30a/1) (31a/12) (31b/1-11) (32a/5) (33b/5-7-10-

12-13) (34a/2-6-10) (35a/5) (35b/13-14) (36a/6) (36b/4) (37a/1-3-8) (37b/10) (38b/3) 

(39a/9) (39b/1-6-10) (43a/2-4-8) (44a/2) (45a/4) (47b/9-15) (48a/9-10-12) (49b/7) 

(50a/4-6-7) (50b/15) (51b/11) (53a/9) (53b/11-15) (54/11) (54b/6-8-12-13) (55a/12-

13) (57b/11-13-15) (59a/5-6) (61a/7) (64b/7) (69b/12) (70a/4) (70b/10) (74b/8) 

(75a/3-4) (78a/4) (79b/5) 150… 
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olurum (46a/3)  

olunur (15b/11) (76b/10)  

oñulur (69b/13)  

ovalar (32a/4) (59a/14)  

 

Ö  

öldürür (25a/7) (39b/7)  

ölür (s. 64-37b)  

 

P 

pişürür (69b/10)  

 

S 

sanculanur (16b/14) 

sökülür (42a/2) (54a/13) 

sürür (29b/10-11)  

  

Ṣ  

ṣarḳıdır (55a/10)  

ṣıḳar (34a/2)  

ṣolur (17a/3)  

 

Ş            

şişer (16b/15) (23a/13) (27b/8) (36a/15) (37a/1) (52a/12) (57b/13-14) (58a/12) 

(60a/1) 

 

Ṭ 

ṭolar (34b/10)  

ṭolaşır (50b/15)  

ṭutarlar (6a/6)  

ṭurur (6b/15) (19b/9) (28b/12)     
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U 

ulaşur (53a/4)  

 

Ü 

ürperir (55a/8)  

 

V 

vardur (3b/8) (29b/8) (36b/14) (37a/7) (49b/15) (50b/8-9) (78a/3) 

virir (4a/8) (34b/13) (59a/12) 

virirler (16b/13) (57b/11) (58a/10)  

virür (15b/14) (35b/11)  

virürler (27b/8)  

 

Y  

yaḳar (78a/4)  

yaralar (37b/4) (49b/6) (62a/5) 

yarar (77b/4)  

yayılur (42a/12)  

yerler (76b/12)  

yir (55a/9)  

yokdur (2a/13) (25a/10) (33a/2) (43b/10) (44a/12) (59b/14) (80a/5)  

yumrulanur (37a/2)  

yürür (42a/13)

Tabloda ise, eserde geçen geniş zamanla ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir.   

 

               Tablo 13: Geniş Zaman

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

açılur 1 

aḳsar 1 

aḳar 3 
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alur 2 

ayrılur 1 

azar 1 

azdırur 1 

baġlar 1 

baġlarlar 1 

baṣarlar 1 

başlar 1 

beñzer 2 

biter 1 

bozılur 1 

budur 44 

bulur 7 

buluru  1 

büker 1 

çatlar 1 

çıḳarur 2 

çıḳar 6 

çıḳarlar 1 

çeker 4 

çekerler 1 

çöker 1 

deşilür 2 

dirler 17 

döñer 1 

dökülür 4 

duṭar 1 

dutarlar 1 

dutulur 1 

etdirirler 1 

gāgirir 1 
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gelür 4 

getürür 1 

gider 4 

ısıtdırır 1 

içer 1 

içerler 1 

içirirler 1 

ider 20 

iderler 11 

iderüm  1 

iner 2 

inler 1 

ister 1 

keser 3 

ḳabarır 2 

ḳalaklanur 1 

ḳalur 2 

ḳaldırur 1 

ḳanatlanur  1 

ḳaṣar 1 

ḳırar 1 

ḳocunur 1 

ḳovar 1 

ḳuvvetlenür 1 

nekerlenür 1 

olur 150 

olurum 1 

olunur 2 

oñulur 1 

ovalar 2 

ölür 1 
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öldürür 2 

pişürür  1 

sanculanur 1 

sökülür 1 

sürür 1 

ṣarḳıdır 1 

ṣolur 1 

ṣıḳar 1 

şişer 10 

ṭolar 1 

ṭolaşır 1 

ṭurur 3 

ṭutarlar 1 

ulaşur 1 

ürperir 1 

vardur 8 

virir 3 

virirler 3 

virür 2 

virürler 1 

yaḳar 1 

yaralar 3 

yarar 1 

yayılur 1 

yerler 1 

yir 1 

yoḳdur 7 

yumrulanur 1 

yürür 1 
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Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde eserde, geniş zaman ekinin her üç 

biçimininde (-Ur, -Ar, -r) kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca ek-fiil ile ilgili 

kullanımlarda vardır.  

 

Geniş zamanın olumsuzu: 

 Bilindiği gibi Türkiye Türkçesinde geniş zaman fiilinin olumsuzu –mAz eki 

ile yapılmaktadır. Muharrem Ergin bu ekin , -mA olumsuzluk eki ve –z fiilden isim 

yapan ekin birleşmesi ile oluştuğunu, eskiden beri bu ekin olumsuz sıfat-fiil eki 

olduğunu belirtmektedir. –mA ekinin, geniş zamanın 1.teklik şahıs olumsuzluk 

çekimi için kullanılması, Eski Anadolu Türkçesinden sonra ortaya çıkmıştır. Osmanlı 

Türkçesinde ise hem –mAz hem de –mA biçimleri birlikte kullanılmış ve dönemin 

sonunda yerini tamamıyla –mA’ya bırakmıştır
159

.  

 Eski Türkçede geniş zamanın olumsuz biçimi şu şekildedir: 

 Açsar tosık ömez sen bir todsar asçık ömez sen “Açıkırsan doyacağını 

düşünmezsin, bir de doysan acıkacağını düşünmezsin” (Bilge Kagan yazıtı, Kuzey 

yüzü)
160

 

Eski Anadolu Türkçesi dönemine geldiğimizde ise bu biçim şu şekilde 

karşımıza çıkar:  

         

gelmez- ven/vem/venin/em/in            

 - sin                                        

            - -                                         

             - züz 

             - siz 

             - ler
161

 

 

            Eserde, tespit ettiğimiz geniş zamanın olumsuzu ile ilgili örnekler şunlardır:  

 

 

 

                                                   
159 Ergin, s. 295. 
160 Tekin, s. 188. ( Talat Tekin bu eki şimdiki zamanın olumsuzu biçiminde değerlendirir.) 
161 Sarı, s. 138. 
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B 

baṣmaz (33b/9)  

binilmez (4a/7)  

bulmaz (54b/15) (55a/2)  

 

D 

depredimez (25b/1) 

  

G 

gelmez (5b/14) 

 

Ḫ 

ḫorlamaz (77b/10)  

 

İ 

itmez (28b/13) (39b/13) (40a/2) (54a/14) (63b/1) (64a/13) 

itmezler (61a/6-8)  

 

Ḳ  

ḳaldırmaz (55a/10)  

ḳalmaz (26a/3) (53a/2)  

ḳāşānmaz (17a/1) (21a/6) 

 

O 

olmaz (5a/2-6-8) (5b/13) (6a/13) (7a/2) (25a/8) (34a/4) (47b/7-8) (56b/13) (58b/7) 

(66b/2) (69b/14)   

olunmaz (8b/11)  

oñulmaz (54a/12)  

 

S 

sevmez (40a/1)  
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Ṭ         

ṭurmaz (19b/10)  

 

V 

varmaz (78b/11)  

Tabloda ise, eserde geçen geniş zamanın olumsuzu ile ilgili fiillerin geçme 

sıklığı verilmiştir. 

             

             Tablo 14: Geniş Zamanın Olumsuzu 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

baṣmaz 1 

binilmez 1 

bulmaz 2 

depredimez  1 

gelmez 1 

ḫorlamaz 1 

itmez 6 

itmezler 2 

ḳalmaz 2 

ḳaldırmaz 1 

ḳāşānmaz 2 

olmaz 14 

olunmaz 1 

oñulmaz 1 

sevmez 1 

turmaz 1 

varmaz 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde geniş zaman ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz:  
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Eserde, ol- ve it- fiillerinin diğer fiillere göre daha fazla sıklıkta kullanıldığını 

görmekteyiz. Eserin veteriner hekimliği ile ilgili olması bu iki fiilin eserin 

tamamında da çok sıklıkta kullanıldığını göstermektedir. 

Eserde kip eklerinin içinde en çok kullanılan kip eki geniş zaman ve olumsuz 

şeklidir. Çünkü eser, edebi bir kaygı güdülmeden, bilimsel bir dil ile yazıldığı için 

geniş zaman, diğer zamanlara göre daha fazla kullanılmıştır. 

 

3.2. Dilek (Tasarlama) Kipleri    

Dilek kipleri şekil bildiren kip ekleridir. Bunlar zaman ifade etmezler. Fiilin 

bildirdiği hareketin yapılış tarzını bildirirler. 

            Henüz gerçekleşmemiş, tasarı halinde olan/tasarlanan/, arzu edilen, bir şarta 

bağlanan veya olması istenilen durumları ifade etmek için kullanılan kip ekleridir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tasarlama kiplerinde bildirme kiplerinden farklı olarak 

zaman ifadesi olmayıp bu kipleri yapan şekil ekleri sadece bir takım şekillerle ifade 

edilirler ve tasarlamanın istek, gereklilik veya emir şeklinde ortaya çıktığını 

gösterirler
162

. 

          Türkçede dört tasarlama kipi vardır: İstek, şart, gereklilik ve emir. 

 

3.2.1. İstek kipi  

            Bu ekimizde sadece şekil ifade eden bir ekimiz olup tasarlama kiplerinden 

istek şeklini meydana getirir.
163

 Bu ekimiz yapılacak olan hareketin gerçekleşmesi 

istendiğini ifade eder.        

           Eski Türkçemizde istek kipi için hususi bir ek yoktur ve bu nedenle istek 

anlamı çeşitli şekillere verilmiştir. Gelecek zaman içerisinde istek anlamının da 

olması dolayısıyla Eski Türkçede istek anlamında gelecek zaman kipleri ve emir 

kiplerinin bazı şahısları kullanılmıştır. Özellikle emir kipinin 1. teklik ve çokluk 

şahsı istek anlamında oldukça fazla kullanılmıştır. Bugün Batı Türkçesinde de istek 

kipinin 1. teklik ve çokluk şahıslarının olmamasının nedeni Eski Türkçeden beri emir 

1. teklik ve çokluk şahıs eklerinin istek fonksiyonunda da kullanılmasıdır. Bundan 

                                                   
162 Vural, Böler, s. 247. 
163 Ergin, s. 310. 
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dolayı bugün 1. teklik ve çokluk şahıslarda emir ve istek anlamı birbirine 

karışmıştır
164

.  

  Ekimiz Karahanlı, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesinde -gAy, -gA 

şeklinde Eski Türkçedeki anlam ve fonksiyonunda kullanılmaktadır. Batı Türkçesine 

geçince kurallı olarak baştaki “g-” seslerini düşüren ek -A şekline dönüşmekle 

kalmamış aynı zamanda gelecek zaman fonksiyonunu da kaybetmiştir. Söz konusu 

ek Türkiye Türkçesinin bugün umumi istek kipi olarak karşımıza çıkar
165

. 

  Eski Türkçede it- fiilinin çekimi şu biçimde yapılır. 

           it- ge(y) - men         

               - sen             

              - (ol)   

                 - biz   

      - siz 

             - (o)lar 

         

   Eski Anadolu Türkçesinde ise şu biçimde yapılır: 

   gel- e - m  

                      - sin                   

                      - -  

                - vüz/k 

            - siz 

                      - ler
166

 

          

           Eserde, tespit ettiğimiz istek kipi ile ilgili örnekler şunlardır:  

 

A 

aça (59a/10)  

açıla (55a/3) (72a/5)  

açalar (42b/9) (48b/7)  

aḳa (52b/14) (71a/12)  

                                                   
164 Ümit Özgür Demirci, Eski Türkçede Fiiller (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2010, s. 473. 
165 Demirci, s. 473-474. 
166 Ergin, s. 311. 
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aḳıdalar (18a/13) (33a/4) (55b/5)  

aḳıdasın (43b/4)   

aḳıtmayalar (21b/15)  

aḳmaya (42a/14) (79a/14)  

ala (20a/11) (75b/13)  

alalar (17b/10) (21b/4) (27a/1) (25b/3) (29b/4) (30b/14) (31b/3) (32a/1) (33a/4-15) 

(34a/13) (36a/15) (37a/5) (38b/1) (42b/8) (52a/13-15) (53a/12) (54a/3) (55b/11) 

(57b/5) (58a/14) (60a/2) (60b/14) (61b/13) (68b/14) (78b/6)  

alışduralar (60a/14)  

almayalar (4a/8) (12a/15) (52b/5)  

aṣalar (37a/13)  

atalar (20a/1) 

arıdalar (54a/3) 

 

B 

baġlaya (37b/13) (38a/8) (39a/10) (41a/7-15) (51b/4) (74a/3)  

baġlayalar (19b/8) (26b/14) (27a/7-8) (27b/15) (30a/9-13) (31b/9) (32a/14) (32b/6) 

(33b/6) (34a/15) (34b/6) (35a/14) (36b/9-12) (37b/10) (40a/15) (40b/9) (41a/2) 

(50a/10) (53a/15) (56a/13) (57a/4) (60a/5) (60b/2-6) (62a/7) (62b/4-8) (66a/10) 

(66b/12) (74b/13) (79b/4)  

baġlamayalar (53a/3)  

baġlıyalar (37b/8)  

baṣa (12b/10)  

baṣalar (40a/9) (49b/5)  

baṣduralar (79b/3)  

başlaya (60b/5) (67b/5)  

batura (71a/12)  

beñzeye (3b/10-11-12) (4a/10) (4b/13-14) (6b/7)  

bileler (33b/12) (34a/8)  

bilesizki (3b/15) 

bilmeye (71b/6)  

bineler (36b/12)  
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binmeyeler (40b/1)  

bişüreler (18a/9) (22b/7) (44b/8)  

bitmeye (60b/5)  

bitüre (64b/13)  

bula (17a/11) (17b/14) (18a/7-11-15) (19a/3-9-15) (20a/6) (22a/7) (22b/4) (23a/3) 

(23b/11) (24a/2) (25b/13) (29b/7) (30a/11) (30b/11) (32a/9) (32b/2-15) (34a/11) 

(34b/8) (35b/3) (37b/5) (38a/3-13) (39a/4) (40b/2) (41b/2) (49a/3) (50a/15) (51a/6) 

(51b/4-14) (52a/10-14) (52b/6) (53b/4-14) (54a/10) (57a/6) (57b/8) (58a/15) (58b/5)  

(60b/10) (61b/4-11) (62a/3-7-11-15) (62b/8) (65b/2) (67a/1-4) (68b/12) (70a/11) 

(70b/2) (71a/7) (73a/9) (73b/2) (76b/8) (77a/8) (77b/1-7-11) (78b/12) (79b/31) 

(80a/3)     

bulalar (50a/7) (78a/10)  

bulayalar (67b/13)  

bürüyüler (17b/13)  

 

C  

ceküreler (21b/3)  

 

Ç 

çalḳayalar (17b/7) (21a/3) (22b/15) (67a/11) (69a/3)  

çalmıya (s. 64-36a)  

çekeler (29b/3) (33b/13) (34a/7) (53b/10)  

çekmeyeler (54a/11)  

çevireler (50a/8)   

çıḳa (38b/3)  

çıḳara (2a/10) (17b/1) (75b/15)  

çıḳaralar (49b/8)  

çırpalar (60b/11)  

çözmeye (41b/1)  

 

D 

deleler (54b/3)  
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derletmeye (56a/1)  

derleye (17a/10) (18a/14) (52b/13)  

derliye (56b/4)  

diyeler (50a/10)  

doḳunmaya (40b/10) 

dögeler (37b/12) (48b/2) (51a/9) (51b/12) (62a/6) (64b/15) (65a/6) (65b/5) (66a/5) 

(70b/15)  

döke (17b/8) (19b/2) (23a/2) (51b/2) (57b/1)  

dökeler (17a/8) (18a/4) (18b/9) (19a/2) (21a/4) (23b/8) (24a/1) (30a/15) (57a/2) 

(76b/1)          

döküle (49b/11)  

döne (44a/6)  

döndere (21a/8)  

dutalar (40a/9)  

düşe (29b/15)  

 

E 

edeler (27b/2)  

ekeler (37b/4) (53b/9) (54a/10) (62a/15) (69a/13) (69b/6) (75a/9) (79b/3)  

eleyeler (54a/7)  

erideler (41b/11) (49a/10) (56b/14) (71a/1)  

eriye (67a/9) (73a/13) (73b/10)  

eyleyeler (29a/5) (70b/13)  

ezeler (17a/6) (18a/10) (22a/6) (22b/10) (42b/6) (72b/8) (73a/14) (73b/11)  

ezile (60a/12)  

 

G 

geçüre (40a/6)  

gele (56a/14) (71b/11)  

gezdüreler (17a/9) (68b/11) (74a/8) (74b/10)  

gide (25b/7) (32b/4) (51a/13) (52a/10) (60b/12) (62a/9) (65a/5) (76b/9)  

gidereler (62b/6)  



117 

 

 

gidermeye (2a/3)  

gidermeyeler (26b/3)  

gire (40a/10)  

göreler (31a/11) (49b/1) (66a/14) (72b/14)  

görmeye (75b/7)  

gözedeler (27a/8) (66b/14)  

 

I 

ıslada (20a/4)  

ısladalar (22b/9)  

ıṣladalar (37b/12) (69b/3) (77b/3)  

ısıda (21a/15)  

ısıdalar (17a/7)   

ışılaya (18a/15)  

 

İ 

içüre (38b/4) (42a/6) (43b/9)  

içüreler (20b/3) (21b/1-7) (22a/6) (24a/14) (24b/7) (25a/1) (27b/5) (38b/4) (41b/6) 

(44b/14) (52a/13) (52b/11) (55b/7) (58b/10) (61b/11-14) (67a/13) (70a/11) (70b/1) 

(72a/4)  

içürmeyeler (29b/3)  

ide (2a/1-11) (15a/11) (28b/7) (35a/1) (39b/1-15) (41b/14) (44a/8) (48b/5) (49a/2) 

(59a/10) (69a/11) (69b/4) (73b/8) (75b/15) (76b/8) (79b/11)  

ideler (11b/15) (12b/1) (19b/13) (20a/2-12-13-15) (21a/12-14) (22a/10-12-15) 

(22b/12) (23b/6-10) (24b/6-14) (25a/1) (25b/12) (26a/10) (27a/6) (27b/13) (28a/6-9) 

(28b/10) (29a/2) (30a/3) (30b/7-9-15) (31b/11) (34a/13) (34b/4) (35a/3-9) (36a/14) 

(37a/11-12-15) (37b/15) (38a/9) (39b/6) (40a/13) (40b/15) (41a/11) (41b/7) (42b/7) 

(44a/10) (48b/12) (49a/14) (52a/1) (53a/1) (53b/13) (54a/7) (55a/1) (55b/10-13) 

(56a/16-11) (56b/5) (57a/6-12) (58a/15) (59a/15) (60a/11) (61a/11-15) (61b/9) 

(62a/3) (64b/8) (65b/10-15) (66a/1-7) (66b/7-10) (67a/6-8) (67b/2-6-8) (68b/8) 

(69a/3-7-13) (69b/8-10) (70a/5-9-10-13-14) (70b/12-14) (71a/4-7-10-15) (71b/2-10) 
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(72a/7-8-11-13) (72b/3-10) (73a/10-15) (73b/2) (74a/6) (74b/3-11) (75a/6) (76a/4-5) 

(77b/3-4) (79a/4-6-12) (79b/9-12-15) (80a/2)  

idelim (9a/2) (16b/7) 

idesin (39a/6-7) (43b/1-5) (68a/11)  

ine (28b/115)  

inmeyeler (71b/7) 

indüreler (28b/2)  

itmeye (13a/15) (44a/15) (53b/10) (60b/15) (65a/8) (68a/7)  

itmeyeler (42b/13) (44b/11) (53a/2) (77b/4)  

itmeyelüm (14b/1) 

 

K 

kese (36b/13)  

keseler (49b/4) (54a/2) (68a/6)  

kesesin (43b/2)  

kesmeyeler (62a/6)  

kesmeyesin (48b/15)  

 

Ḳ 

ḳabara (33a/10)  

ḳablayalar (69b/4)  

ḳala (24a/7) (62b/7) 

ḳalmaya (62b/9) (71a/15)  

ḳanaya (68a/6)  

ḳarışdura  (31a/1-6) (35a/11)  

ḳarışa (17b/7)  

ḳarışduralar (22b/12) (28a/14) (31a/1-6) (32a/3-8) (32b/1) (33b/4) (35a/11) (38a/2) 

(49a/13) (56b/15) (65a/15) (70a/15) (72a/3) (73b/9-12) (74b/14-15) (76b/15) 

ḳaruşduralar (51b/13) (70a/15)  

ḳāşanmaya (66b/13b)  

ḳaşımaya (68a/7)  

ḳata (74b/2)  
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ḳatalar (18a/12) (26b/10) (29a/3) (58a/14) (58b/13) (59a/8) (70a/9) (72a/4) (78b/7) 

ḳavuralar (58b/4)  

ḳaynadalar (17b/11) (18a/3) (19a/13) (20a/10) (20b/14) (22a/4) (23b/2) (24a/6) 

(25b/7) (26a/2-4) (26b/9) (27a/12) (27b/12) (32a/14) (32b/5) (38a/15) (38b/2) 

(51a/10) (52a/7) (53b/12) (55b/4-9) (56a/9) (58a/6-13) (62b/3) (65a/12) (65b/13) 

(67b/8) (71a/14)  

ḳatalar (18a/12) (26b/10) (29a/3) (58b/5-13) (59a/8) (70a/9) (72a/4) (78b/7)  

ḳaynadasın (68b/2)  

ḳaynaya (38b/3)  

ḳazalar (50a/6)  

ḳıla (9b/14)  

ḳızara (30b/14) (33a/10)  

ḳızdura (38b/13)  

ḳomayalar (29a/12)  

ḳoya (44a/3) (52a/4) (s. 90-64b) (69a/7)  (72a/14) (73b/6)  

ḳoyalar (17b/11) (19a/6-15) (19a/15) (30a/14) (33a/5) (34a/8-14) (42b/9) (53b/9) 

(55b/5) (56a/11) (58a/8) (61b/9) (64b/15) (75a/1)  

ḳoyasız (24b/3)  

ḳurudalar (75a/5)  

ḳuruya (51a/5)  

 

O 

oḳuya (51b/3)  

oḳuyalar (51a/15)  

ola (4a/13) (4b/14) (6a/3) (6b/5-12) (7a/4) (11b/6-13) (12a/2-8-11) (17b/8) (19a/3-

13) (19b/3-12-13) (20a/8-10) (20b/2) (21b/2-8)…  

olalar (57a/4) (79a/3)  

olalum (14b/4) 

olmaya (1b/10) (13a/2) (54b/11) (57b/2) (66b/15) (76b/5) (77b/7)  

olınmaya (50b/9) (57a/8) 

olunmaya (2a/15) (44b/3) (51b/5) (59b/2) (60b/7) (61b/5) (68a/1) (68b/12) (69b/14) 

(71b/12) (80a/15)  
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olunmıya (23a/6)  

oluna (12b/6) (25a/11) (45a/8) (64b/2) (71b/12) (74a/11)  

ova (68a/12)  

ovalar (32a/4) (59a/14) (79a/8)  

ovasın (68a/10)  

oyalar (34a/11)  

 

Ö 

öldüreler (64b/5)  

örte (39a/12)  

örteler (56a/15) (68b/7)  

 

S 

süre (39a/12-13) (44a/14) (68b/6)  

süreler (25b/10) (26a/8) (26b/12) (30b/10) (32b/15) (35a/2) (37a/13) (42b/10) 

(44a/11) (44b/11) (49a/15) (53b/4) (60b/8) (64b/10) (65b/1) (66a/15) (66b/11) 

(71a/6) (73a/8) (78a/6-10) 

sürmeyeler (64b/12)  

süzeler (18a/3) (18b/15) (20b/15) (22a/4) (23b/2) (24a/8) (55b/4) (61b/11)  

sileler (30a/8)  

 

Ṣ 

ṣabunlaya (17a/14)  

saḳınalar (34b/1) (37b/2)  

ṣalalar (26b/7)  

ṣaralar (20a/5) (26b/2) (27a/15) (37b/5) (40b/8) (42b/12) (69b/7) (79a/9) 

ṣarasın (68a/14)  

ṣıḳa (26b/2)  

ṣıḳalar (33b/11) (78b/6)  

ṣoḳa (17b/1-3) (21a/7)  

ṣovuya (19a/1)  

ṣoyalar (62a/5)  
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Ṭ 

ṭaġlaya (s. 76-49b)  

ṭaġlayalar (28b/15) (42b/5) (53b/2-3) (60b/14)  

ṭamladalar (78b/9-11)  

ṭavlana (58b/11)  

ṭoġura (76b/4)  

tutmıyalar (12b/5)  

ṭura (19a/6) (22a/15) (22b/10) (24b/4) (25b/10) (26a/8) (27a/15) (28a/10) (29b/4) 

(30a/9-14) (30b/1) (31a/3-7) (31b/6-9) (32a/14) (33a/5) (34b/6) (35a/15) (35b/1) 

(40b/1-9) (42b/9) (48b/7) (53a/15) (53b/11) (58b/9) (60a/5) (60b/4) (62b/5) (65a/4) 

(66a/13) (68a/15) (68b/9) (69b/9) (71b/5) (72a/10) (72b/14) (74a/3)  

 

U 

ura (17b/12) (27a/15) (31a/2) (36b/3) (38a/7-8) (38b/14) (48b/15) (51a/12) (62a/10)  

uralar (17b/12) (22a/14) (22b/2) (26b/6) (28a/2) (28b/3) (29a/6) (29b/6) (31a/2-11) 

(32a/4-8) (32b/2) (34a/7) (35b/2) (37b/5) (38a/3) (48b/6-7) (49b/15) (51b/14) 

(53/14b) (54b/4-7) (57b/8) (60b/1-4) (61b/1) (62b/7) (65a/5-7) (66b/13) (72a/10) 

(72b/13) (73a/1)  

uġratmayalar (12a/13-14) 

 

Ü 

üfüreler (52a/2)  

 

V 

vire (59a/9)  

vireler (18a/6-7) (23b/8) (29b/7) (41a/3) (50b/14) (51a/2) (56b/6) (58a/9-11)  

viresin (42a/1)  

virmeye (75b/3)  

virmeyeler (19b/9) (51a/4) (56b/8)  

 

Y 

yaġlayalar (37b/8)  
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yaḳalar (65a/10) (67b/4) (79b/8) 

yaladalar (61a/3)  

yapışdura (26b/1)  

yapışduralar (27a/7) (65a/2-3) (69a/6-14)  

yatura (17a/15)  

yedüre (42a/4) 

yedüreler (38b/6) (44b/9) (51a/5) (60b/9) (73a/4) (74b/5) (76a/6-10) (77a/1)  

yidüreler (58b/5) (59a/9)  

yiritmeyeler (54b/5)  

yiye (42a/1) (58b/13) (75b/14)  

yiyeler (78b/1)  

yoġura (48b/5)  

yoġuralar (19b/14) (22b/6) (30a/6) (65b/6)  

yorduralar (52b/13)  

yürüdeler (18a/5) (21a/9) (36b/10)  

yutduralar (20b/2)  

yuya (66a/13)  

yuyalar (20a/2) (25b/11) (26a/9) (27b/1) (30a/6) (30b/13) (31a/8) (31b/14) (32b/10) 

(35a/13) (49a/5) (54a/1) (62a/12) (65a/15) (66a/9) (68b/10)  

yürüye (31b/13)  

  

     Tabloda ise, eserde geçen istek kipi ile ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

            

              Tablo 15: İstek Kipi 

Fiil       Eserde Geçme Sıklığı 

aça 1  

açıla 2 

açalar 2 

aḳa 2 

aḳıdalar 3 

aḳıdasın 1 
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aḳıtmayalar 1 

aḳmaya 2 

ala 2 

alalar 25 

alışduralar 1 

almayalar 3 

aṣalar 1 

atalar 1 

arıdalar 1 

baġlaya 6 

baġlayalar 34 

baġlamayalar 1 

baġlıyalar 1 

basa 1 

baṣalar 2 

baṣduralar 1 

başlaya 2 

batura 1 

beñzeye 7 

bileler 2 

bilesizki 1 

bilmeye 1 

bineler 1 

binmeyeler 1 

bişüreler 3 

bitmeye 1 

bitüre 1 

bula 70 

bulalar 2 

bulayalar 1 

bürüyeler 1 
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ceküreler 1 

çalḳayalar 5 

çekeler 4 

çekmeyeler 1 

çevireler 1 

çalmıya 1 

çıḳa 1 

çıḳara 1 

çıḳaralar 1 

çırpalar 1 

çözmeye 1 

deleler 1 

derletmeye 1 

derleye 3 

derliye 1 

diyeler 1 

doḳunmaya 1 

dögeler 10 

döke 5 

dökeler 10 

döküle 1 

döne 1 

döndere 1 

dutalar 1 

düşe 1 

edeler 1 

ekeler 8 

eleyeler 1 

erideler 4 

eriye 3 

eyleyeler 2 
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ezeler 8 

ezile 1 

geçüre 1 

gele 2 

gezdüreler 4 

gide 9 

gidereler 1 

gidermeye 1 

gidermeyeler 1 

gire 1 

göreler 4 

görmeye 1 

gözedeler 2 

ıslada 1 

ısladalar 1 

ıṣladalar 3 

ısıda 1 

ısıdalar 2 

ışılaya 1 

içüre 3 

içüreler   21 

içürmeyeler 1 

ide 18 

ideler 125 

idelim 2 

idesin 5 

ine 1 

indüreler 1 

inmeye 1 

itmeye 6 

itmeyeler 4 
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itmeyelüm 1 

kese 1 

keseler 3 

kesesin 1 

kesmeyeler 1 

kesmeyesin 1 

ḳabara 1 

ḳablayalar 1 

ḳala 2 

ḳalmaya 2 

ḳanaya 1 

ḳarışa 1 

ḳarışdura 3 

ḳarışduralar 13 

ḳaruşduralar 2 

ḳāşanmaya 1 

ḳaşımaya 1 

ḳata 1 

ḳatalar 9 

ḳavuralar 1 

ḳaynadalar 31 

ḳatalar 9 

ḳaynadasın 1 

ḳaynaya 1 

ḳazalar 1 

ḳıla 1 

ḳızara 2 

ḳızdura 2 

ḳomayalar 1 

ḳoya 6 

ḳoyalar 17 
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ḳoyasız 1 

ḳurudalar 1 

ḳuruya 1 

oḳuya 1 

oḳuyalar 1 

ola   154 

olalar 2 

olalum 1 

olmaya 7 

olınmaya 2 

olunmaya 11 

olunmıya 1 

oluna 6 

ova 1 

ovalar 3 

ovasın 1 

oyalar 1 

öldüreler 1 

örte 1 

örteler 2 

süre 4 

süreler 21 

sürmeyeler 1 

süzeler  8 

sileler 1 

ṣabunlaya 1 

saḳınalar 2 

ṣalalar 1 

ṣaralar 8 

ṣarasın 1 

ṣıḳa 1 
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ṣıḳalar 2 

ṣoḳa 2 

ṣovuya 1 

ṣoyalar 1 

ṭaġlaya 1 

ṭaġlayalar 5 

ṭamladalar 1 

ṭavlana 1 

ṭoġura 1 

tutmıyalar 1 

ṭura 40 

ura 10 

uralar 34 

uġratmayalar 2 

üfüreler 1 

vire 1 

vireler 10 

viresin 1 

virmeye 1 

virmeyeler 3 

yaġlayalar 1 

yaḳalar 3 

yaladalar 1 

yapışdura 1 

yapışduralar 5 

yatura 1 

yedüre 1 

yedüreler 9 

yidüreler 2 

yiritmeyeler 1 

yiye 3 
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yiyeler 1 

yoġura 1 

yoġuralar 4 

yorduralar 1 

yürüdeler 3 

yutduralar  1 

yuya 1 

yuyalar 16 

yürüye 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde istek kipi ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

            Eserde, en fazla kullanılan kip ekidir. İstek kipinin daha çok 3. tekil şahıs ve 

3. çoğul şahıs biçimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Birkaç örnekte ise istek 

kipinin 2. tekil şahıs 3. çokluk şahıs biçimlerinin kullanıldığı görülür. 

Eser veteriner hekimliği ile ilgili olduğundan daha çok istek kipi 

kullanılmıştır. Bunun sebebi şifa vermenin ve bir hastaliktan iyileşmenin istek ile 

ilgili olması olabilir.  

Eserde, en çok geçen istek kipi örnekleri şunlardır: alalar, bula, çekeler, 

dögeler, dökeler, ekeler, gide, içüreler, ide, ideler, ḳoyalar, ola, süreler, süzeler, 

ṣaralar, ṭura, uralar, yuyalar.        

Eserde, en az geçen örnekler ise şunlardır: aça, aḳıdasın, alışduralar, aṣalar, 

atalar, arıdalar, baġlamayalar, baġlıyalar, baṣa, baṣalar, baṣduralar, batura, bileler, 

bilmeye, bineler, binmeyeler, bitmeye, bitüre, çevireler, çıkaralar, deleler, derleye, 

döne, dutalar, edeler, eleyeler, ezile, gele, gire, görmeye, keseler, kablayalar, ḳala, 

oḳuyalar, ovalar, sileler, ṣalalar, ṣarasın, üfüreler, vire, yoġura, yiyeler, yuya …  

 

3.2.2. Gereklilik kipi 

 Eski Türkçede gereklilik için hususi bir ek yoktur. Gereklilik anlamı “kergek” 

kelimesi ile verilmektedir.  

 kavşurup aġır ayaġ köñüllerin uçluk ķılıp ınça tėmiş k(e)rgek …   

 “(ayaklarını) kavuşturup büyük saygılı gönüllerini bir yönlü duruma getirip 

şöyle demiş olsalar gerek” (AY, 33) 
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Ayrıca Eski Türkçede gereklilik için -gU ekinden de faydalanılır.  

 saklangu ol “saklanmalı, saklanmak mecburiyetindedir” (TT II 96)
167 

 

 Türkiye Türkçesinde, tasarlanan eylemin gerekliliğini ifade etmek için 

kullanılan kip eki –mAlI’dır. Bu ek Eski Anadolu Türkçesinin sonlarına doğru 

oluşmuş Osmanlı Türkçesinde kullanımı yaygınlaşmıştır. Fiilden isim yapan –mA ile 

isimden-sıfat yapan –lI eklerinin birleşmesiyle oluşan bu ek, görmelü göz, ölmelü 

ogul “görülecek göz, ölesi oğul” örneklerinde olduğu gibi Eski Anadolu Türkçesinde 

ve Osmanlı Türkçesinde sıfat-fiil eki görevindedir. Ancak ekin sıfat-fiil fonksiyonu 

Osmanlı Türkçesinde azalmış zaman içinde gereklilik kavramını ifade etmek için 

kullanılmaya başlanmıştır
168

.     

          Gereklilik kipi yukarıda da değindiğimiz gibi Eski Anadolu Türkçesinin 

sonlarında oluşmuş bir ektir. Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlı Türkçesinin 

başlarında gereklilik kavramını ifade etmek için, gelse gerek, açsam gerek, yazam 

gerek “gelmeli, açmalıyım, yazmalıyım” örneklerinde olduğu gibi istek veye şart kipi 

ile birlikte gerek kelimesi kullanılmaktaydı
169

.  

Eserde, tespit ettiğimiz gereklilik kipi örnekleri şunlardır:  

 

G 

gerek (6a/1) (43a/12) (54b/11) 

gerekdür (3b/14) (4a/3-6) (4b/15) (5a/3-4) (5b/9-10) (6a/4) (6b/4-11) (12b/7-8) 

(23a/14) (27a/11) (33a/9) (43a/15) (45a/6) (46a/14) 

gerekdir (4b/3-6)  

 

Tabloda ise, eserde gereklilik kipi ile ilgili fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

          Tablo 16: Gereklilik Kipi 

           Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

           gerek            3 

           gerekdür            19 

gerekdir 1 

                                                   
167 Demirci, s. 470. 
168 Ergin, s. 313. 
169 Ergin, s. 313. 
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Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde gereklilik kipi ile ilgili şunları 

söyleyebiliriz: 

Yukarıda da değindiğimiz gibi gereklilik kipi Eski Anadolu Türkçesinin 

sonlarında oluşmuş ve Osmanlı Türkçesinde kullanımı yaygınlaşmıştır. Eserimizde 

Eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlı Türkçesinin başlarında kullanılan gerek 

kelimesi kullanılmıştır.    

 

3.2.3. Şart kipi  

            Eski Türkçede şart kipi -sAr şeklindedir. Eski Türkçede şart kipi zamir 

kökenli şahıs eklerini almaktadır. Devrenin sonuna doğru sondaki -r sesleri 

düşürülmeye başlanmış ve şart kipi -sA şeklinde de kullanılmaya başlanmıştır
170

.  

 

Talat Tekin, Eski Türkçede, ekin iki görevi olduğunu belirtir. 

1. Asıl eylemin hangi şart ya da şartlar altında işlendiğini belirtmek  

2. Asıl eylemin hangi durumlarda ve ne zaman işlendiğini belirtmek
171

. 

 

Örnek: 

  kör- ser- men                          

              - sen                            

              - ol                              

                       - miz (biz) 

             - siz  

                       - olar 

  

EAT döneminde ise şart kipi -sA şeklindedir ve iyelik kökenli şahıs ekleri ile 

çekimlenir.  

  Örnek: 

               ol- sa- m      

              - ñ      

                        - -   

                        - vuz  

                                                   
170  Ergin, s. 309. 
171 Tekin, s. 178. 
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                        - ñuz  

                        -lar
172

 

Eserde, tespit ettiğimiz şart kipi örnekleri şunlardır: 

 

A 

arḳılasa (61a/1)  

arıḳlasa (74a/5)  

arpalasa (70a/7)  

 

B 

baġlasalar (48a/13) (77b/12)  

bulsa (54a/13)  

  

Ç  

çekse (60b/13) (79a/14) 

çıkarsa (60b/7-11) 

çıḳsa (51b/10)  

 

D 

degse (33b/8)  

dinmese (79b/2)  

dutulsa (27b/4) (71b/14)  

 

E 

ekseler (54b/9)  

eylese (3b/6) (41b/10) (42a/10) 

 

G 

getürse (38b/9) (41a/4) /72a/6) (75b/9)   

gitse (71a/8)  

görseler (79a/4)  

                                                   
172 Ergin, s. 309. 
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İ 

içse (77b/6)  

içürseler (76b/4)  

inse (27b/7) (31b/7) (72a/13) 

itse (54b/9)  

 

Ḳ 

ḳalsa (60a/8) (71a/9)  

ḳaşanmasa (61b/12)  

ḳosa (75a/15)  

ḳosalar (77b/9)  

ḳovarsam (4a/15)  

ḳāşānmasa (20b/6)  

 

O 

olsa (1b/7-8) (13b/2) (16b/2) (19a/4) (24a/3-12) (24b/1) (26b/8) (27a/10) (31b/2-12) 

(32a/11) (32b/3-7-9) (36b/11) (37b/3-14) (38a/4-11) (40b/14) (46a/14) (s. 78-52a/12-

15) (52b/8) (53b/5) (57a/11) (57b/4-9) (s. 84-57b) (58b/2-12) (59b/11) (60a/1) 

(61b/6-15) (62a/4-8-12) (65a/9) ( 65b/9) (67a/2) (67b/1) (70b/13) (73a/3/10) (73b/3) 

(75b/13) (79b/1)  

olmasa (16a/14) (17b/15) (25b/15)  

olunsa (74a/5)  

 

Ö 

öksürse (18b/2)  

 

S 

sürse (68a/2)  

sürseler (76a/14) (77a/5-8-11-15)  

 

Ṣ 

ṣanculansa (16b/12) (70a/12)     
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ṣovuḳlasa (68a/8)  

 

Ṭ 

ṭaḳsalar (77b/13)  

ṭavlansa (74a/5)  

ṭutsa (38a/14)  

 

U 

ursalar (62a/15)  

 

Y 

yarelense (68b/13)  

yarılsa (37b/9)  

yese (76a/1) (78a/13)  

yeseler (75b/5)  

yedirseler (75b/11)  

yemese (58b/2)  

yise (75b/3) (79b/13)  

Tabloda ise, eserde geçen şart kipi ile ilgili fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

     

             Tablo 17: Şart Kipi 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

arḳılasa 1 

arıḳlasa 1 

arpalasa 1 

baġlasalar 2 

bulsa 1 

çekse 3 

çıḳarsa 2 

çıḳsa 1 

degse 1 
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dinmese 1 

dutulsa 2 

ekseler 1 

eylese 3 

getürse 2 

gitse 1 

görseler 1 

içse 1 

içürseler 1 

inse 3 

itse 1 

ḳalsa 2 

ḳaşanmasa 1 

ḳosa 1 

ḳosalar 1 

ḳovarsam 1 

ḳāşānmasa 1 

olsa 50 

olmasa 3 

olunsa 1 

öksürse 1 

sürse 1 

sürseler 5 

ṣanculansa 2 

ṣovuḳlasa 1 

ṭaḳsalar 1 

ṭavlansa 1 

ṭutsa 1 

ursalar 1 

yarelense 1 

yarılsa 1 
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yese 2 

yeseler 1 

yedirseler 1 

yemese 1 

yise 1 

            

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde şart kipi ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Şart kipinin daha çok 3. tekil şahıs ve 3. çoğul şahıs biçimlerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Birkaç örnekte ise şart kipinin 1. tekil şahıs biçiminin kullanıldığı 

görülür. Ör: ḳovarsam (4a/15)   

 Eserde, en çok geçen şart kipi örnekleri şunlardır: baġlasalar, çekse, dutulsa, 

eylese, getürse, inse, olsa, sürseler, ṣanculansa, yese. 

Eserde, en az geçen şart kipi örnekleri şunlardır: arḳılasa, arıḳlasa, arpalasa, 

bulsa, çıḳsa, degse, ekseler, gitse, görseler, içse, itse, ḳosa, ḳovarsam, olunsa, 

öksürse, sürse, ṣovuḳlasa, ṭaḳsalar, ṭavlansa, ṭutsa, urṣalar, yarelense, yarılsa, 

yedirseler, yise.  

 

3.2.4. Emir kipi 

          Adında anlaşılacağı gibi genel bir ifadeyle tasarlanan hareketi emir biçiminde 

ifade eden kipe emir kipi denilmektedir. Emir kipini incelediğimizde diğer kiplerden 

farklı olarak, emir kipinin her şahıs için ayrı bir biçimi vardır. Yalnızca 3. Çoğul 

şahıs, 3. Tekil şahısın çokluk biçimidir
173

. 

          Emir kipinin 1. Teklik şahsı için Eski Türkçede genellikle –AyIn kullanılmakta 

idi.  Örnek: 

         neçükin bulsar sizler yana yanıp kelip manga işitdürüngler men yeme barıp 

yüküneyin angar tip tidi. “Ne zaman bulursanız yine dönüp gelip bana bildiriniz, ben 

de gidip ona yüz süreyim.” (Hristiyanlığa ait Uygurca metin)
174 

 

         Eski Anadolu Türkçesi dönemine baktığımızda ekin –AyIn biçiminin yanında –

AyIm da kullanılmaktadır. Ayrıca bu dönemde ünlü yuvarlaklaşmasının da etkisiyle 

                                                   
173 Ergin, s. 304. 
174 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi,  Enderun Kitabevi, İstanbul 1984, s. 190.  
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ekin –AyUm biçimi de bulunmaktadır. Ekin Osmanlı Türkçesinde –AyIn biçimi 

azalırken –AyIm biçiminin arttığı görülmektedir. 

          Emir kipinin 2. teklik şahsını incelediğimizde ise kipin, fiil kök ve gövdelerine 

hiçbir ek getirilmeden veya –Gıl ekinin eklenmesiyle yapıldığını görürüz. Örnek: 

          Sabımın tüketi eşidgil “Sözlerimi sonuna kadar iyice dinle!” (Kül Tigin yazıtı, 

Güney yüzü)
175  

   

Zeynep Korkmaz ise, Eski Türkçede emir 2. teklik şahıs için kullanılan eksiz 

biçimi, Eski Türkçedeki Oğuzca bir unsur olarak değerlendirir
176

. 

          Eski Anadolu Türkçesinde, Eski Türkçedeki her iki biçimde kullanılmaya 

devam etmiş; ancak –Gıl ekinin kullanımı Osmanlı Türkçesinde ortadan kalkmıştır. 

        Emir kipinin 3. Teklik şahsı için Eski Türkçede –sUn, -sU, -sUnI, -zUn, -zU, -

zUnI, -çUn biçimleri kullanılmıştır. Örnek: 

Türük bodun yok bolmazun bodun bolçun tiyin… “Türk halkı yok olmasın 

(yeniden) halk olsun diye…(Kül Tigin yazıtı Doğu yüzü, Bilge Kagan yazıtı Doğu 

yüzü)
177

   

Eski Anadolu Türkçesinde ise 3. teklik şahıs emir kipi için –sUn biçimi 

kullanılmıştr. 

Eski Türkçede emir kipi 1. Çokluk şahıs için –AlIm biçimi kullanılmıştır. 

Eski Anadolu Türkçesinde ise –AlUm biçiminin kullanıldığı göyrülmektedir. 

           Eski Türkçede Emir kipi 2. çokluk şahıs için –ñ, -ñlAr biçimleri kullanılmıştır. 

Zeynep Korkmaz ise, -ñ biçimini Eski Türkçede Oğuzca bir unsur olarak 

değerlendirmiştir
178

.  

            Eski Anadolu Türkçesinde ise 2. çokluk şahıs emir kipi için –ñ, -ñUz, ekleri 

kullanılmıştır. Muharrem Ergin Eski Türkçedeki –ñlAr biçimindeki çokluk ekinin 

yerini, Batı Türkçesinde diğer kiplerin ikinci şahıslarında görülen –z çokluk 

belirtisinin aldığını belirtir
179

.  

                                                   
175 Tekin, s. 180.  
176 Zeynep Korkmaz, Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler, Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, TDK Yay., Ankara 

1995, s. 205-216.  
177 Tekin, s. 180-182. 
178 Zeynep Korkmaz, Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler, Türk Dili Üzerine Araştırmalar І, TDK Yay., Ankara 

1995, s. 205-216. 
179 Ergin, s. 307. 
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        Eski Türkçede emir kipi 3. çokluk şahıs eki ise, 3. Teklik şahıs ekinde olduğu 

gibi –sUnlAr, -sUlAr, -zUnlAr ve –zUlAr biçimindedirler. Eski Anadolu 

Türkçesinde ve Osmanlı Türkçesinde ise –sUn biçimi kullanılmıştır.     

      

Eski Anadolu Türkçesinde bil- fiilinin emir çekimi şu şekildedir: 

             bil- eyim/eyüm 

                       - gil/ - 

                       - sün 

                       - elim/elüm 

                                  - üñ/üñüz 

                                  - sünler
180

 

 

        Eserde, tespit ettiğimiz emir kipi örnekleri şunlardır: 

 

B 

bulsun (50a/13)  

 

O 

olsun (50a/12) (69a/9) (69b/12) (74a/12) 

olmasun (39a/1-3) (42a/7)  

 

Y 

yesün (50b/14) 

       

Tabloda ise, eserde geçen emir kipi ile ilgili fiillerin geçme sıklığı verilmiştir      

             Tablo 18: Emir Kipi 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

bulsun 1 

olsun 4 

olmasun 2 

yesün 1 

                                                   
180 Ergin, s. 305-306. 
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Yukarıda da değindiğimiz gibi emir kipini incelediğimizde diğer kiplerden 

farklı olarak, emir kipinin her şahıs için ayrı bir biçimi olduğunu görürüz. Sadece 3. 

çoğul şahıs, 3. tekil şahsın çokluk biçimi aynıdır. Eserimizde emir kipinin 1. ve 2. 

teklik şahıs ve 2. ve 3. çokluk şahsının kullanılmadığını görmekteyiz 

Eserde az sayıda emir kipi tespit edilmiştir. En çok tespit ettiğimiz emir kipi 

örnekleri ise şunlardır: olsun ve emir kipinin olumsuzu olan olmasun sözcükleridir. 

Eserde en az tespit ettiğimiz emir kipi örnekleri ise şunlardır: bulsun, yesün. 

 

3.3. Birleşik Zaman Fiil Çekimleri 

 İki tane çekimli fiilin birlikte kullanıldığı çekimli fiiller olarak 

tanımlayabiliriz. Bu fiillerden birisi birleşik çekimin yapılmasını sağlayan ek fiildir. 

Ek fiilin genellikle düştüğü görülür.  

 Türkçe Sözlük, “birleşik zaman” madde başında, “yalın zamanlı ve çekimli bir 

fiilin –di (i-di), -miş (i-miş), -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği 

zaman” açıklamasını vermiştir
181

. 

 Berke Vardar da birleşik zaman terimini kullanmış ve “yardımcı eylem ya da, 

Türkçede olduğu gibi, ekeylemle oluşturulan zaman” tanımını vermiştir. Araştırmacı, 

bu yapıların adlandırması olarak, klasik gramerciliğimizdekine paralel olarak, 

hikāye, rivayet adlarını tercih etmiştir
182

. 

 Ahmet Topaloğlu da “birleşik zaman” terimini kullanmış ve yapıyı “basit 

zamanlı çekimli bir fiilden sonra cevher fiilinin –DI, -mIş, -sA biçimlerinden birinin 

getirilmesiyle oluşturulan zaman” şeklinde tanımlamıştır
183

.  

 “Bileşik zaman” terimini kullanan bir diğer araştırmacı olan Nurettin Koç, bu 

yapıların alt başlıkları olarak da yine alışageldiğimiz “hikāye”, “rivayet”, “koşul”u 

işaret etmiştir ve bunların sağlayıcısı olarak da “i- fiilinin üzerine gelen tarz ekini” 

göstermiştir
184

.  

 Kısaca, bir fiilin zamanını konuşma anından farklı bir noktayı merkez kabul 

ederek belirlemekle oluşan yapıdır. 

 Hikaye, rivayet ve şart olmak üzere üç çeşit kip vardır.    

 

                                                   
181 Türkçe Sözlük, s. 283. 
182 Berke Vardar,  Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yay., İstanbul 2002, s. 44. 
183 Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yay., İstanbul 1989, s. 44. 
184 Koç, s. 247. 
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3.3.1. Hikaye birleşik zaman fiil çekimi 

           Görülen geçmiş zaman ekiyle yapılır. Emir kipi hariç bütün kiplerin hikaye 

çekimi vardır. 

   

3.3.1.1. Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi  

Eserde, tespit ettiğimiz öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi ilgili örnekler 

şunlardır: 

 

O 

olunmuş idi (11a/5-15)  

olmış idi (15b/7)  

 

         Tabloda ise, eserde geçen öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi ile ilgili fiillerin 

geçme sıklığı verilmiştir. 

 

              Tablo 19: Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

olunmuş idi 2 

olmış idi 1 

 

3.3.1.2. Görülen geçmiş zamanın hikayesi 

           Eserde tespit edilememiştir.  

 

3.3.1.3. Şimdiki zamanın hikayesi 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

3.3.1.4. Gelecek zamanın hikayesi 

Eserde tespit edilememiştir.
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3.3.1.5. Geniş zamanın hikayesi 

Eserde tespit ettiğimiz geniş zamanın hikayesi ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

Ç 

çıḳardı (16a/3) 

 

İ 

iderdi (63b/4)  

ider idi (64a/12)  

iderler idi (9a/11) (63b/6)  

itmez idi (63b/1) (64a/13)  

 

O 

olurlar idi (63b/1)  

   

         Tabloda ise, eserde geçen geniş zamanın hikayesi ile ilgili fiillerin geçme 

sıklığı verilmiştir. 

              

             Tablo 20: Geniş Zamanın Hikayesi 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

iderdi 1 

ider idi 1 

iderler idi 2 

itmez idi 2 

olurlar idi 1 

 

 

3.3.1.6. İstek şeklinin hikayesi 

Eserde, tespit ettiğimiz istek şeklinin hikayesi ile ilgili örnekler şunlardır: 

İ 

ideydüm (15b/4) 

itmeyeydi (63b/2) 



142 

 

 

 Tabloda ise, eserde geçen istek şeklinin hikayesi ile ilgili fiillerin geçme 

sıklığı verilmiştir.  

   

              Tablo 21: İstek Şeklinin Hikayesi 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

ideydüm 1 

İtmeyeydi 1 

 

3.3.1.7. Şart şeklinin hikayesi 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

3.3.1.8. Gereklilik şeklinin hikayesi 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

3.3.2. Rivayet birleşik zaman fiil çekimi 

           Öğrenilen geçmiş zaman ekinin asıl çekim ekinden sonra getirilmesi ile 

yapılır. Bu çekimde zaman ifadesi olmayıp nakletme ifadesi vardır. Görülen geçmiş 

zaman ve emir kipinin rivayet çekimi yoktur.   

 

3.3.2.1. Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti 

Eserde tespit ettiğimiz öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti ile ilgili örnekler 

şunlardır: 

 

O 

olmış imiş (11a/11)  

         

Tabloda ise, eserde geçen öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti ile ilgili fiillerin 

geçme sıklığı verilmiştir. 

 

         Tablo 22: Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

olmış imiş 1 
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 3.3.2.2. Şimdiki zamanın rivayeti 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

 3.3.2.3. Gelecek zamanın rivayeti 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

 3.3.2.4. Geniş zamanın rivayeti 

Eserde tespit ettiğimiz geniş zamanın rivayeti ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

A 

alurlar imiş (59b/6)  

 

İ 

iderler imiş (7a/12) (7b/1) (10b/15) (11a/9) (11b/2) (59b/7)  

 

O 

olurmuş (59b/4)  

 

Y 

yedürürler imiş (7b/3)  

 

        Tabloda ise, eserde geçen geniş zamanın rivayeti ile ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

 

         Tablo 23: Geniş Zamanın Rivayeti 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

alurlar imiş 1 

iderler imiş 6 

olurmuş 1 

yedürürler imiş 1 

 

  



144 

 

 

 3.3.2.5. İstek şeklinin rivayeti 

            Eserde tespit edilememiştir. 

  

 3.3.2.6. Şart şeklinin rivayeti 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

 3.3.2.7. Gereklilik şeklinin rivayeti 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

3.3.3. Şart birleşik zaman fiil çekimi  

           Şart ekinin asıl çekim eklerinden sonra getirilmesi ile yapılır. Bu çekimde 

istek, şart ve emir şeklinin çekimleri yoktur. 

 

3.3.3.1. Öğrenilen geçmiş zamanın şartı 

           Eserde tespit ettiğimiz öğrenilen geçmiş zamanın şartı ile ilgili örnekler 

şunlardır: 

 

T 

 ṭutmış ise (49b/2)  

 

          Tabloda ise, eserde geçen öğrenilen geçmiş zamanın şartı ile ilgili fiillerin 

geçme sıklığı verilmiştir. 

          

   

       Tablo 24: Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

ṭutmış ise 1 
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 3.3.3.2. Görülen geçmiş zamanın şartı 

Eserde tespit ettiğimiz görülen geçmiş zamanın şartı ile ilgili örnekler  

şunlardır: 

 

G 

görmedin ise (52a/11)  

 

O 

olmadı ise (35b/1) (72b/15)  

 

         Tabloda ise, eserde geçen görülen geçmiş zamanın şartı ile ilgili fiillerin geçme 

sıklığı verilmiştir 

  

         Tablo 25: Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

görmedin ise 1 

olmadı ise 2 

 

 

3.3.3.3. Şimdiki zamanın şartı 

            Eserde tespit edilememiştir. 

 

                3.3.3.4. Geniş zaman ve olumsuz şeklinin şartı 

Eserde, tespit ettiğimiz geniş zaman ve olumsuz şeklinin şartı ile ilgili 

örnekler şunlardır: 

 

A 

açılmaz ise (26b/14)  

 

B 

bilinürse (28b/13)  
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bulunmaz ise (18b/10) (49b/5) (77b/2)  

bulunur ise (38b/5) (56b/7)  

 

Ç  

çalar olsa (36b/11) 

çıḳar ise (33b/14)  

çıḳarsa (60/7b) (61a/12)  

çıḳmaz ise (33b/15)  

 

D 

dökülür olsa (32b/9) (67b/1) 

 

E  

ezerler ise (21b/6)  

 

G 

gitmezse (34a/8) (50b/11)   

gitmez ise (28b/11) (51a/14) (53a/13)  

girür ise (37b/1)  

görünmez ise (42b/5)  

 

İ 

ider ise (41a/5) (66a/15)  

iderler ise (12b/15) (24b/8) (42b/1) (44b/15) (54a/15) (74b/6) (75a/2) (80a/2)  

ister ise (54b/2)  

itmezler ise (29b/10) (34b/12) (45b/15)   

 

Ḳ 

ḳalur ise (51a/7)  

ḳoçunursa (33b/12)  

ḳorlar ise (56b/10)  
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O 

olur ise (3b/15) (4b/4) (5a/1) (11b/3-14) (12b/12) (13a/5) (23a/4) (24b/11) (25a/15) 

(34a/6) (36b/4) (39a/9) (53b/15) (54a/11) (54b/6-8-12) (69a/8) (69b/11)  

olursa (s. 90-64b)  

olmaz ise (4a/6) (17a/14) (20a/2-7) (21a/11) (22b/1) (23b/9-12) (25b/12) (26a/9) 

(26b/5) (27b/2) (30a/10) (31a/4) (32a/5) (33a/1) (34b/9) (36a/5-7-10) (41b/6) (49a/4) 

(51b/11) (52a/3) (52b/15) (53b/12) (55b/12-15) (65a/4) (72a/10) (78b/10)  

 

Ş 

şişer ise (53a/8) (58a/12)  

şişer olsa (60a/1)  

 

U 

ururlar ise (29a/8)  

 

V 

var ise (54a/2) (62a/1) (78a/15)  

virir ise (26a/13)  

virirler ise (58a/10)  

virürler ise (51a/73)  

 

           Tabloda ise, eserde geçen geniş zaman ve olumsuz şeklinin şartı ile ilgili 

fiillerin geçme sıklığı verilmiştir. 

 

              Tablo 26: Geniş Zaman ve Olumsuz Şeklinin Şartı  

Fiil Eserde Geçme Sıklığı 

açılmaz ise 1 

bilünürse 1 

bulunmaz ise 3 

bulunur ise 2 

çalar olsa 1 

çıḳar ise 1 
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çıḳarsa 2 

çıḳmaz ise 1 

dökülür olsa 2 

ezerler ise 1 

gitmezse 2 

gitmez ise 3 

girür ise 1 

görünmez ise 1 

ider ise 2 

iderler ise 8 

ister ise 1 

itmezler ise 3 

ḳalur ise 1 

ḳoçunursa 1 

ḳorlar ise 1 

olur ise 19 

olursa 1 

olmaz ise 31 

şişer ise 2 

ururlar ise 1 

var ise 3 

virir ise 1 

virirler ise 1 

virürler ise 1 

  

 Yukarıdaki tabloyu incelediğimizdegeniş zaman ve olumsuz şeklinin şartı ile 

ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Eserde, ol- fiiliyle de şartlı birleşik zaman çekiminin yapıldığını görmekteyiz. 

Bu durum şartlı birleşik zaman çekimlerinde çok fazla karşımıza çıkan bir durum 

değildir. 
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 3.3.3.5. Gelecek zamanın şartı 

Eserde tespit edilememiştir. 

 

 3.3.3.6. Gereklilik şeklinin şartı 

Eserde tespit edilememiştir. 



 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. Fiilimsiler 

Türkçenin söz diziminde önemli bir yer oluşturan fiilimsiler, çekimli 

fiillerden farklı olarak fiil kök ve gövdesine birtakım ekler getirilerek yapılırlar. 

Bunlar herhangi bir fiil çekimine tabi olmadıklarından, çekimsiz fiil olarak diye de 

adlandırıldıklarına çeşitli kaynaklarda rastlarız
185

. 

  Fiilimsiler, Türkçeye anlatım zenginliğinin yanı sıra büyük bir sadelik 

kazandırır. İnsanlar, fiilimsilerle karşısındakilere söylemek istediklerini en kısa 

biçimde aktarır ve en karmaşık ifadeleri bile sade bir biçimde iletebilirler. 

 Dil bilgisi kitaplarının fiiller bölümünde fiilimsilerle ilgili çeşitli tanımlar 

yapılmıştır: 

Muharrem Ergin, fiilimsi teriminin fiil kelimesinden benzerlik ve gibilik ifade 

eden -msi ekiyle türetildiğini ifade eder
186

. 

 Süer Eker, fiilimsileri söz ya da tümce içinde eylem adı olmaları dolayısıyla 

ad, adı niteledikleri için sıfat, iki tümceyi bağladığı için bağlaç olabilen ve yüklem 

görevinde bulunabilen sözcük ya da sözcük öbeklerini eylemsi diye tanımlar ve 

eylemsileri geçici sıfat, zarf ve ad yapmada; hem ad hem de eylem özellikleri taşıyan 

zarf-fiiller hariç, apım ya da çekim eki işlevlerinde kullanılabileceklerini belirtir
187

.  

 Tahsin Banguoğlu, fiilimsilerden yatık fiiller diye söz eder. “fiilin isimleşmiş 

şekilleri sayılan yatık fiiller, fiil kişi eki almazlar (fakat isim olarak iyelik ekleri 

alanları vardır) ve ancak tamamlanmamış bir yargıya yüklem olurlar. Bitmemiş fiil 

adını da buradan alırlar. Dilde ad, sıfat ve zarf işleyişinde görülen yatık fiilleri öbür 

fiil üremelerinden ayıran vasıf da onların sözdizimindeki bu özel işleyişleri, yani 

tamam olmasa da bir yargıya yüklem olabilmeleridir
188

.” Açıklamasının yanı sıra, bu 

durumun onları çekimli fiil sınıfına sokmadığını da sözlerine ekler. 

 Jean Deny, şahıssız fiil siygaları baslığı altında “şahıssız fiil siygaları (fiilin 

isimcil [insiraflı] siygaları) kendiliklerinden şahıs bildirmezler, yalnız bunların 

bazılarında zaman fikri bulunur. Şu halde fiilin isimcil siygalarının rolü, alelade fiil 

fikirlerini ifade etmekten ziyade fiili bir isim kılığı altında göstermekten, yani kelam 

                                                   
185 Zarife Şişman Karaşah, Dede Korkut Hikayelerinde Sıfat-Fiiller ve Zarf-Fiiller, Kars 2006, s. 31. 
186 Ergin, s. 171. 
187 Eker, s. 343. 
188 Banguoğlu, s. 419. 
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içinde onun isim rolünü oynamasına ve lüzumu halinde ismin aldığı aynı bükünleri 

(flexions) onun da almasına müsaade etmekten ibarettir.” der ve ayrıca fiilin isimcil 

siygalarının fiili bir isim gibi gösterdiklerini ve onların ismin görevini yaptıklarını 

belirtir
189

. 

 Tahir Nejat Gencan, eylemsiler baslığıyla, eylemden türedikleri halde ad, 

sıfat, bağlaç görevlerinde de kullanılan ve yan önerme kuran çifte görevli sözcükler 

olarak tanımlar
190

. 

 Haydar Ediskun, fiilimsiler baslığı altında “bir eylem adı oldukları için isim; 

bir ismi niteledikleri için sıfat; iki cümleciği bağladıkları bağlaç olan; özne, nesne, 

tümleç aldıkları için de cümlede yüklem görevinde bulunan kelimelere fiilimsi 

denir
191

.” tanımını yapar. 

 Saadet Çağatay, fiilimsileri fiil müştakları baslığı altında inceler ve 

fiilimsilerin en belirgin noktalarının hem isim, hem de fiil olabilmeleri olduğunu dile 

getirir
192

. 

 Hengirmen, eylemsileri “eylemden türeyen, tümleç alan, olumsuzu yapılan, 

eylem çekimine girmeyen sözcüklere eylemsiler denir
193

.” şeklinde tanımladıktan 

sonra, eylemsilerin bazı yönlerden eylemlere benzedikleri halde eylemler gibi çekim 

eki almadıklarını; eylemsilerin değişik eklerden oluştuğunu ve cümlede değişik 

görevler üstlendiğini; bu bakımdan eylemsilerin üçe ayrıldığını belirtir
194

. 

Ömer Demircan, fiilimsilere sözdizimsel adlaştırma ekleri başlığı altında 

eylemleri ada dönüştüren ve eylemler arasında ayrıcalık tanımayan eklerdir tanımını 

getirir
195

. 

 Vecihe Hatiboğlu, eylemsi başlığı altında, olumsuzu yapılan, tümleç alan 

fakat eylem çekimine girmemiş bulunan sözcük, şeklinde açıklar
196

. 

 Ahmet Topaloğlu, fiilden türetilen ancak çekime girmeyip yalnız olumsuzu 

yapılabilen fiil ismi, isim-fiil ve zarf-fiilin ortak adıdır, tanımını yapar
197

. 

                                                   
189 Deny, s. 695. 
190 Gencan, Ankara 2001, s. 412. 
191  Ediskun, s. 283. 
192 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, DTCF Yay., Ankara 1978, s. 199. 
193 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi, Ankara 1995, s. 249. 
194 Mehmet Hengirmen, Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara 1999, s. 117. 
195 Ömer Demircan, Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Birleşmeleri, TDK Yay., Ankara 1977, s. 112. 
196 Vecihe Hatiboğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, DTCF Yay., Ankara 1978, s. 54. 
197 Topaloğlu, s. 72. 
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 Birçok gramer kitabında ise fiilimsi ekleri, fiil köklerine kattıkları özel 

anlamlardan dolayı fiilden isim yapma ekleri içinde yer aldıklarını görürüz. 

 Bayraktar, Türk dilinde fiilden isim, fiilden fiil, isimden fiil ve isimden isim 

yapım eki olmak üzere başlıca dört tip yapım eki vardır. Bu dört tip ekten yapı 

itibariyle en çok fiilden isim yapım eklerine yakın olan ancak hareket ve zaman 

bakımından diğer fiilden isim yapım eklerinden farklılık gösteren fiilimsi eklerinin 

belki de beşinci bir tip yapım eki olarak incelenmesi gerekir
198

” demektedir. 

 Fiilimsiler, fiil kök ve gövdelerinden türemelerine karşın fiillerin bütün 

özelliklerini göstermeyen dilbilgisel yapılardır. Fiile olan yakınlıkları olumsuzluk 

ekleri, iyelik ekleri ve çatı ekleri alabilmelerinden kaynaklanmaktadır; fiilden ayrılan 

yanları ise eylem çekimine girmemeleridir. 

 Türkçe Sözlük, olumsuzu yapılan ve tümleç olabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil 

gibi türleri bulunan fiilden türemiş şekillere verilen ad, eylemsi
199

” tanımını yapar. 

 Yapılan çeşitli tanımlarda görülen ortak özellikler fiilimsilerin çekimli birer  

fiil olmadıkları; ancak ad olarak iyelik eki alabildikleri ve yan cümle kurabildikleri 

yolundadır. 

 

4.1. Fiilimsilerin özellikleri 

 İsim-fiillerin ve sıfat-fiillerin, ad tamlamasında yer alabilmek gibi adlara 

yaklaşan yönleri de vardır. İsimleşmiş sıfat-fiiller, isimler gibi isim tamlamalarında 

kullanılabilirler
200

. 

 Fiilimsiler yan cümle kurarlar ve böylelikle birleşik ve girişik cümle 

kurulumunu sağlarlar. 

 Leyla Karahan, içinde fiilimsinin bulunduğu cümleleri de yargı 

bildirmedikleri gerekçesiyle basit cümle saymaktadır
201

. 

 Fiilimsiler, fiilden yapılmış diğer isimlerden hareket, iş, oluş, ifade etme, 

zaman özelliği taşıma ve en önemlisi fiilimsi grupları yapabilme özelliği bakımından 

ayrıldıklarını söyleyen Sadettin Özçelik, fiilimsi gruplarının yüklemin gerektirdiği 

                                                   
198 Nesrin Bayraktar, Orta Türkçede Fiilimsiler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
(Yayımlanmamıs Doktora Tezi) Ankara 2000, s. 1. 
199 Türkçe Sözlük, 1998, s. 785. 
200 Bayraktar, s. 5. 
201 Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yay., Ankara 1999, s. 61. 
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özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci öğelerinden en az bir tanesini alarak 

oluştuklarını ifade eder
202

.     

 Fiilimsiler, hareket ismi olarak bir kılısın, bir durumun ismi olarak kullanılan 

isim-fiiller; isimlerin önünde ismin hareketle ilgili bir niteliğini bildirmek üzere 

kullanılan sıfat-fiiller; hal ve zaman ifade eden, fiillerin zarf sekli de denilen 

zarffiiller (bağ-fiil) olarak üçe ayrılır. 

1. İsim-Fiiller 

2. Sıfat-Fiiller 

3. Zarf-Fiiller 

 

4.2. İsim-fiil 

           Fiillerin isim biçimi olup, cümlede hem isim hem fiil görevinde kullanılan 

kelimelerdir. İsim-fiiller fiil kök veya gövdelerine getirilen (-mAk), (mA), (-Iş), 

ekleriyle türetilir. 

           Eylemlerin herhangi bir zamana ya da kişiye bağlı olmaksızın –mA, -mAk, -Iş 

ekleri ile yapılan biçimidir
203

. Bunlardan –mA eki adları Modern Türkiye 

Türkçesinde kılış (aksiyon) adları almada ön plana geçmiştir. Fransızca –tion, 

Almanca –ung adlarıyla benzer işlevleri vardır
204

.  

         İsim- fiiller dilbilgisi kitaplarında ad-eylem, ad-fiil, eylemlik, fiil ismi eylem 

ismi, mastar gibi terimlerle de karşılanmıştır diyen Hanifi Vural, isim fiillerin fiildeki 

oluş, kılış ve durumun adıdır şeklinde tanımlar
205

. 

        Leyla Karahan, “ Hareket ismi, –mAk, mA ve Iş ekleri ile yapılır. Grubun ana 

unsuru hareket ismidir. Fiile dayalı bütün gruplarda olduğu gibi bu grupta da yüklem 

görevi yapan hareket isminin anlamı, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf adı verilen 

öğelerle tamamlanır. Yüklem olan isim-fiil yargı bildirmez demektedir
206

.” der ve 

ayrıca isim fiillerle ilgili olarak “Bu grup, söz dizimi içinde isim görevi yapar 

demektedir
207

.” 

 

 

                                                   
202 Özçelik, Münir Erten, s. 85. 
203 Eker, s. 345. 
204 Banguoğlu, s. 264. 
205 Vural, Böler, s. 277. 
206 Karahan, s. 55. 
207 Karahan, s. 56. 
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        Eserde tespit ettiğimiz isim-fiil örnekleri şunlardır: 

 

A 

almaḳ (64b/6)  

almaḳdur (53b/6)  

arpalamasının (70b/9)  

 

B 

baġlamaḳdır (55a/6)  

bilinme (47b/1)  

bilmek (47a/14)  

binmekden (55a/3)  

bulmaḳ (24b/9) (25a/2) (31b/6) (37a/3) 

 

Ç 

çölmek (19a/12) (20a/9) (20b/13) (22a/4-11) (23b/1) (24a/5) (25b/6) (27a/12) (28b/1) 

(51a/10) (52a/6) (57a/14) (58a/5) (60a/3) (62b/3) (65a/12) (67b/7) (68b/2) (73b/5) 

 

D  

deşmek (26a/13)  

ditremesi (55b/15)  

 

E 

eylemek (47b/5)  

 

G 

geçmekden (19b/5) (20b/7)  

 

İ 

itmek (7b/15) (47a/1) (47b/4) (54b/2) (55a/3)   

itmekle (5b/3) (7b/10) (9b/15) (11a/8) (13a/8) (36a/5) (67b/13)  

işemekden (76a/7)  



155 

 

 

K 

ḳalmasınuñ (61a/5)  

ḳarışdırmak (23a/5)  

ḳaşanmaḳ (66b/14)  

ḳomaḳdır (55a/7)  

 

O 

olmak (3b/13) (4a/3-6) (4b/6) (6a/4) (6b/13-14) (7b/3) (14a/15)  

olmaḳ  (4b/15) (5a/4) (5b/10) (12b/7-8) (33a/9) (37b/15) (45a/6-13) (47a/5) (57a/9-

10)  

otlatma (43a/12)  

S  

segirtmekden (21b/12-13) (23a/11)  

sürme (33b/1)  

sürmek (19b/4) 

sumaḳla (78a/11) (78b/1)  

 

Ṭ 

ṭaġlamaḳdur (61a/13)  

ṭurmaḳ (26a/11)  

ṭutulmaḳ (20b/4)  

 

U 

urmaḳdan (21b/11)  

uyumaḳdur (53b/7)  

 

V 

virmekden (18b/3) (23a/12)  

 

Y 

yedürmek (58b/15)  
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yimekden (18b/4) (29a/15)  

yorulmaḳ (71b/6)  

yürümesi (57b/15) 

   Tabloda ise, eserde geçen isim-fiiller ile ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

 

  Tablo 27: İsim-Fiil 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

almak 1 

almaḳdur 1 

arpalamasının 1 

baġlamaḳdır 1 

bilinmesi  1 

bilmek 1 

binmekden 1 

bulmaḳ 4 

çölmek 19 

deşmek 1 

ditremesi 1 

eylemek 1 

geçmekden 1 

itmek 3 

itmekle 2 

işemekden 1 

ḳalmasınuñ 1 

ḳarıştırmak 1 

ḳaşanmaḳ 1 

ḳomaḳdır 1 

olmak 8 

olmaḳ 12 
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otlatma 1 

segirtmekden 3 

sürme 1 

sürmek 1 

sumaḳla 1 

ṭaġlamaḳdur 1 

ṭurmaḳ 1 

ṭutulmaḳ 1 

urmaḳdan 1 

uyumaḳdur 1 

virmekden 2 

yedürmek 1 

yimekden 2 

yorulmaḳ 1 

yürümesi 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde isim-fiil ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Eserde, –mak ve –ma eklerinin kullanıldığını –ış ekinin ise kullanılmadığını 

görmekteyiz. 

Bu eklerimizin asıl görevleri varlık, eşya gibi nesne adları yapmak değil, 

hareket ve iş adları yapmaktır. 

Eserde en çok kullanılan ad-fiil eki -mAk ekidir. Bu konuda Muharrem Ergin 

ekin eskiden beri en çok kullanılan ad-fiil eki olduğunu, ekin hareket ifadesi 

taşıdığını ve hareket dışında nesne adı yapmağa hiç elverişli bir ek olmadığını ifade 

eder
208

.  

 Eserde kullanılan diğer ekimiz ise -mA ekidir. Bu ekimiz ise hareket ifadesi 

taşımaz, hareketi eylem biçiminde ifade eder
209

.  

Eserde kullanılmayan ekimiz ise –Iş ekidir. Bu ek de görev bakımından 

hemen hemen –mA ekiyle aynı olup, hareketli eylemleri ifade eder
210

. 

                                                   
208 Ergin, s. 185. 
209 Ergin, s. 186. 
210 Ergin, s. 187. 
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Yukarıdaki açıklamalara göre  -mAk ad-fiili, fiilin gösterdigi hareketin –mA 

ad-fiili ise, fiilin gösterdiği işin adıdır diyebiliriz. 

 

4.3. Sıfat-fiil 

 Fiillerin sıfat biçimi olup, cümlede hem sıfat hem fiil görevinde kullanılan 

kelimelerdir. Sıfat-fiiller fiil kök veya gövdelerine getirilen (-An), (-AsI), (-mAz), (-

(A/I)r), (-dIk), (-AcAk), (-mIş) ekleriyle türetilir.  

Sıfat-fiil ekleri, gerek cümlenin kuruluşundaki etkin görevleri, gerekse şekil 

ve zaman eklerinden bir kısmının kökenini oluşturmaları bakımından önemli bir 

işleve sahiptirler
211

. 

Eski Türkçeden beri Türk dilinde yaygın olarak kullanıldığını bildiğimiz 

sıfat-fiil eklerinin bir kısmı zaman içinde ses, yapı ve anlam değişikliğine 

uğramışken bir kısmı da çeşitli lehçelerde türlü yapılarda kullanılmaya devam 

etmektedir
212

. 

 Sıfat-fiiller, eylemlerden geçici sıfat yapmak üzere türetilen ve genellikle bir 

kişiye bağlı olmaksızın çekimlenen eylemsilerdir şeklinde tanımlayan Süer Eker 

sıfat-fiillerin, eylem ve sıfatların özelliklerini birlikte gösteren ekler olduğunu 

belirtmiştir
213

. 

 Kemal Eraslan ise, yukarıdakiler ek olarak Eski Türkçede on dört sıfat-fiil 

ekinin olduğunu tespit etmiştir, bu sıfat-fiil ekleri şunlardır: 

-acak/-ecek  

-ası/-esi 

-daçı/-deçi/-taçı/-teçi 

-duk/-dük/-tuk/-tük 

-gan/-gen/-kan/-ken 

-glı/-gli 

-gma/-gme 

-gu/-gü/-ku/-kü 

-malu/-melü 

-maz/-mez 

                                                   
211 Ali Akar, -GAn Sıfat-Fiil Eki, Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi, TÜBAR-XIV/Güz-2003, s. 103. 
212 Kemal Eraslan, Eski Türkçede İsim-Fiiller, İÜEF, İstanbul 1980. s. XXXI.   
213 Eker, s. 344. 
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-mıs/-mis 

-r/-ar/-er/-ur/-ür 

-sıg/-sig/-sug/-süg (veya -ḳ/-k ile) 

-yuk/-yük 
214

“ 

  

Bu durumu Ahat Üstüner şu şekilde dile getirir: “Eski Türkçede on dört olan 

sıfat-fiil eki sayısı, Türk dilinin hem bu şekiller bakımından zenginliğinin, hem de 

Eski Türkçenin ne kadar gelişmiş bir dil olduğunun açık göstergesidir
215

.” der.  

 Zeynep Korkmaz “Türkiye Türkçesi Grameri” adlı eserinde sıfat-fiilleri “sıfat 

gibi kullanılan fiil şekilleri. Sıfat-fiiller, bir yanlarıyla sıfat bir yanları ile fiildirler. 

Fiil özellikleri dolayısıyla kendilerinde var olan hareket ve zaman kavramlarını, ad 

oldukları sıfata aktararak varlıkları ve nesneleri hareket ve zaman gösterme 

özellikleri ile geçici olarak vasıflandırırlar
216

.” diye tanımlar. 

 Muharrem Ergin ise sıfat fiilleri girdikleri kelime grubuna göre isimlerden 

farklı olduklarını açıklar ve tanımını yapar. Bu tanım şöyledir: “Partisipler nesnelerin 

hareket vasıflarını karşılayan fiil şekilleridir. Hareket vasıflarını belirtmek suretiyle 

nesneleri karşıladıklarına göre nesne karşılayan kelimeler olarak partisipler mana 

bakımından isim cinsinden kelimeler arasına girer. Partisiplerin asıl isimlerden farkı 

nesneyi hareketine göre adlandırması, onu asıl varlığı ile su veya bu kalıcı vasfı ile 

değil, hareketi ile ifade etmesidir. Yani partisip hareket halinde bulunan nesneler için 

kullanılan, hareket halindeki nesneyi ifade eden kelimelerdir. Bu kelimeler, 

dediğimiz gibi, fiil şekilleridir. Fiil kök veya gövdeleri bu şekillere girerek nesneleri 

hareketleriyle ifade ederler. Onun için partisiplere fiillerin isim şekilleri, kısaca isim 

fiil diyebiliriz
217

”  

 Mehmet Hengirmen sıfat fiiller için şu tanımı yapmıştır: “Eylemi sıfat olarak 

kullanılmasına ortaç denir. Ortaçlar çatı ekini alır, olumsuz ve edilgen biçimleri 

yapılır ve zaman kavramı taşır. Bu nedenle diğer sıfatlardan ve eylemliklerden ayrı 

özellikler gösterir
218

.” Sıfat fiilleri bağlı oldukları zamana göre “geniş zaman ortacı”, 

“gelecek zaman ortacı” ve “geçmiş zaman ortacı” olmak üzere üçe ayırmıştır.  

                                                   
214 Eraslan, s. 78. 
215 Ahat Üstüner, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK Yay., Ankara 2000, s. 23. 
216 Korkmaz, s. 909. 
217 Ergin, s. 333. 
218 Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1998, s. 251. 
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 Tahir Nejat Gencan sıfat fiiller konusunda: “Varlıkları niteledikleri ya da 

belirttikleri için sıfat, özne, nesne, tümleç; olarak yan önerme kurdukları için de ey-

lem gibi sayılan sözcüklere “sıfat eylem” denir
219

” demiştir. Sıfat fiillerin 

kullanılışları konusunda ise şunları ifade etmiştir: “1. Ortaçlar, eylemler gibi türlü 

çatılara girer; olumsuzluk eki alır. 2. Ortaçların birinci görevleri sıfat oluşlarıdır; 

adları nitelerler, belirtirler. 3. Niteledikleri ve belirttikleri adlar düşünce ortaçlar 

adlaşır; adlar gibi çekimlenir ve kurdukları önermelerle birlikte tümcelerin öznesi, 

tümleci olur
220

.” 

 Tuncer Gülensoy, sıfat fiiller hakkında kısaca şunları ifade etmektedir: 

“Fiilden yapılmış isimlere göre farklı bir durum gösteren partisip ekleri esas olarak 

geçici isimler yaparlar. Bazen kalıcı isimler yaptıkları da olur
221

.” 

 Nesrin Bayraktar ise sıfat fiiller hakkında şunları ifade etmektedir: “Sıfat 

fiiller, isim fiiller gibi fiilden türerler. Aldıkları belli baslı ekler vardır. Bu eklere 

sıfat fiil ekleri denir. Sıfat fiiller cümlede bir sıfat gibi görev yaparlar. Sıfatlar gibi 

isimlerin önüne gelirler ve onları nitelerler. Tıpkı bir sıfat gibi ismin hal eklerini 

alabilirler. Sıfatlarda görülen isimleşme olayı sıfat fiillerde de gerçekleşir. Bunun 

için sıfat fiilin nitelediği isim çok belirgin ise düşer ve bu isme gelen iyelik eki, ismin 

hal ekleri gibi ekler sıfat fiilin üzerine eklenir. Böylece sıfat fiil isimleşmiş olur. Sıfat 

fiiller, cümlede her hangi bir sıfatın üstlenebileceği her türlü görevi üstlenebilirler. 

Sıfat fiiller, zaman kavramı taşımaları nedeniyle diğer fiilimsi eklerinden 

ayrılırlar
222

”. 

Tahsin Banguoğlu, “Sıfat fiil, fiilin zamana bağlı olarak kavramını 

sıfatlaştıran bir şeklidir. Zaman anlatımı yönünden ad fiillerden ayrılırlar.”  

demektedir. Banguoğlu sıfat fiilleri bu şekilde tanımladıktan sonra onları “etkin sıfat 

fiiller(participe actif)”, “edilen sıfat fiiller (participe pasif)” ve “olumsuz sıfat 

fiiller(participe negatif)” olmak üzere üçe ayırmıştır. Bu ayrımdan sonra; “Sıfat fiiller 

bu yönlerden bur fiilden üremiş sıfatlardan ayrılırlar. Bir sıfat takımı içinde daha çok 

etkin sıfat fiiller kılısın kimsesine, edilen sıfat fiiller kılısın mantıkça nesnesine sıfat 

olurlar
223

” der. 

                                                   
219 Gencan, 2001, s. 415. 
220 Gencan, 2001, s. 422. 
221 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2000, s. 380. 
222 Nesrin Bayraktar, Türkçede Fiilimsiler, TDK Yay., Ankara 2004, s. 44. 
223 Banguoğlu, s. 422. 
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 Mustafa Özkan, Osman Esin ve Hatice Tören sıfat fiiller hakkında ve onların 

kullanılışları konusunda şunları söylerler: “İsimlerin hareketlerine dayalı özelliklerini 

ifade eden kelimelere sıfat fiil denir. Sıfat fiiller zaman ve hareket ifadesi taşımaları 

bakımından fiillere, söz diziminde isim gibi kullanılmaları ve nesneleri karşılamaları 

bakımından ise isim çeşidi kelimelere yaklaşırlar. Cümlede veya kelime grubunda 

isim gibi kullanılır; özne, nesne, sıfat, yer tamlayıcısı… olabilir, zarf dışında ismin 

bütün fonksiyonlarını üstlenebilirler. İsim çekim eklerini alabilirler. Sıfat fiiller fiil 

kok veya gövdelerine sıfat ekleri getirilerek karşılanırlar
224

”  

 Hasan Mirzayev, sıfat-fiillerin bazen sıfat, bazen de fiilden oluşan sıfatlarla 

karıştırıldığını belirtmiştir. Günümüzde sıfat-fiillerin, fiil alanına dahil edildiklerini 

de ifade ederek, morfolojik açıdan bu konuda yapılan araştırmaların azlığından 

bahsetmiştir
225

. 

 M.Kaya Bilgegil, “Türkçe Dilbilgisi” adlı eserinde sıfat-fiilleri “eylem 

kavramı taşıdıkları halde, çekilme kabiliyetinden mahrum olan, yan cümleciklerde 

yüklem görevi alabilen niteleyici kelimelere sıfat-fiil denir
226

.” seklinde tanımlar. 

 Janos Eckmann, Çağataycada isim-fiiller başlığı altında, isim-fiillerin, 

fiillerin kip ve şahıs göstermeyen isim şekilleri olduğunu, isimler gibi çokluk, iyelik 

ve çekim ekleri ile çekim edatları aldığını, cümlede özne, nesne, vasıflayıcı, tümleç 

ve yüklem ismi isini gördüğünü belirterek yine de fiile olan ilgisini kaybetmediğini; 

olumlu ve olumsuz şeklinin olabileceğini, bas fiilin zamanına nisbetle zaman 

bildirerek, özne, nesne ve tümleç aldığını açıklamıştır
227

. 

  

A.Von Gabain isim-fiiller başlığı adı altında “ iş ve hareket bildiren fiilden 

yapılmış isimlerdir
228

” demektedir. 

 Bu bilgiler ışığında sıfat fiilleri özetleyecek olursak sıfat fiil; fiilin sıfat olarak 

kullanılan, nesnelerin hareket vasıflarını karşılayan, geçici isim yapan şekilleridir. 

Zaman ve hareket ifadesi taşırlar. Bu yüzden fiillere yaklaşırlar. Söz diziminde isim 

gibi kullanılmalarından dolayı da isimlere yaklaşırlar. Anlam bakımından isim 

                                                   
224 Mustafa Özkan, Osman Esin, Hatice Tören, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz 

Kitabevi, İstanbul 2001, s. 507. 
225 Hasan Mirzayev, Azerbaycan Dilinde Fe’l, Maarif Neşriyat, Bakü 1986, s. 221. 
226 Bilgegil, s. 197. 
227 Janos Eckmann, Çağataycada İsim-fiiller, TDAY-B, Ankara 1962, s. 51. 
228 A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., Ankara 1988, s. 82. 
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cinsinden kelimeler arasına girerler, geçici isim yaparlar; ancak asıl fonksiyonları 

geçici hareket isimleri yapmaktır. Çatılara girerler, olumsuzluk eki alırlar.       

Niteledikleri isim düşerse adlaşırlar. Çekim eki alabildiği için cümlede kalıcı adlar 

gibi özne, nesne ve tamlayan görevleri yüklenebilmektedirler. 

Eserde tespit ettiğimiz sıfat-fiil örnekleri şunlardır: 

 

A 

aġıran (78b/8)  

aḳan (79a/13)  

alduḳdan (43b/12)  

alduḳtan (sonra) (17b/5)  

arḳılayan (61a/1)  

 

B 

baġladuḳdan (39a/11)  

biten (61b/2) 

bulduḳdan (60a/7) 

 

Ç 

çatlayan (77a/10)  

çıḳan (51b/1)  

 

D 

dayanacaḳ (ḳadar) (68b/4)  

deşilmiş (maḥalliñ) (26b/1)  

deşildükden (72a/15)  

didikleri (25b/4) (48a/4) (51b/10) (55b/2) (61a/14) (77a/12) (78a/2)  

durduḳdan (73a/12)  

 

E 

erimiş ḳurşun (41b/12)  

eyledükde (39b/14) 
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eyledükden (40b/6)   

eyledükten (30b/2) 

eyledüklerinde (45b/4)  

eyleyen (5b/7) 

 

G 

geldiklerinde (59b/3)  

geldükten (sonra) (27b/3)  

gören (76b/15)  

görenler (63a/14)  

gördükde (25a/5)  

 

Ḫ 

ḫorlayan (77b/9)  

 

I 

ıslanan (30b/6)  

 

İ 

(i‘tibar) idecek ve ṣaḳlayacak (metā‘) (11b/9) 

iden (3b/3-4) (4b/11) (12a/6) (16b/6-8) (43a/6)  

idenler (62b/13) (63a/15)    

işeyen (76a/5)  

 

K 

kızmış (saç) (22b/7) (53a/14)  

 

Ḳ 

ḳararmış (et) (54a/1)  

ḳızmış (kepek ṣuyı) (54a/14) 

ḳuruduḳdan (41a/3) (74b/9)  
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O 

olan (2a/15) (2b/1) (4a/1-12) (4b/10) (5a/9) (5b/11) (6a/6-9-12) (6b/8) (7a/6) (8a/7) 

(9a/6) (9b/1) (10b/11) (12a/13) (13a/13) (13b/3-12)...  

olanlara (45b/3)  

olduġı (10a/9) (14b/10) (15a/12) 

olduḳda (24b/4) (25b/9) (28a/13) (45a/15) (46a/10) (28b/13) (33b/2) (63a/5) (64b/7) 

(76a/13) 

olduḳdan (18a/10) (47b/10) (48b/13) (67b/4) (68b/4) (69a/10) (74a/10-13) 

olduḳları (16a/11) (35b/6) (62b/11)  

olduḳtan (17a/7)   

olmayan (75b/6)  

(Mürd) olmış kelb (67b/2)  

olunan (11a/9) (51a/14) (54b/13) (61a/12) (66b/6)  

olundukdan (44a/7)   

olunmuş zībā (64a/1)   

oñulduḳda (55a/1)  

ovınmış kan (57b/4)  

oyulmış (yeri) (34a/13) (34b/5)  

oynayan (34b/12)  

 

P 

pişmiş (32a/1)  

 

S 

ṣovuduḳdan (18a/3) (51a/11) (67b/10)  

 

Ş 

şişen (77a/7)  

 

Ṭ 

ṭaġladuḳdan (39b/4) (40b/3)  

ṭaġlanan (29a/1)  



165 

 

 

ṭoġırmayan (76b/3)  

ṭurmayan (79a/7)  

 

Y 

yarayan (36a/9) 

yatacak (yeri) (4b/2) 

yatan (40b/15) 

yedükden (sonra) (19b/6)  

yıllamış (52b/9)  

yoġrılmış (30a/8) 

 

Tabloda ise, eserde geçen sıfat-fiiller ile ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir. 

 

  Tablo 28: Sıfat-Fiil 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

aġıran 1 

aḳan 1 

alduḳdan 1 

alduktan sonra 1 

arḳılayan 1 

baġladuḳdan 1 

biten 1 

buldukdan 1 

çatlayan  1 

çıḳan 1 

deşilmiş (maḥalliñ) 1 

deşildükden 1 

didikleri 7 

durduḳdan 1 

erimiş (kurşun) 1 

eyledükde 2 
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eyledükden 2 

eyledüklerinde 1 

eyleyen 1 

geldiklerinde 1 

geldükten sonra 1 

gören 1 

görenler 1 

gördükde 1 

ḫorlayan 1 

ıslanan 1 

(i‘tibar) idecek ve 

ṣaḳlayacak (metā‘) 

1 

iden 7 

idenler 2 

işeyen 1 

kızmış ṣac 2 

ḳararmış et 1 

ḳızmış (kepek ṣuyı) 1 

ḳuruduḳdan 2 

olan 38 

olanlara 1 

olduġı 3 

olduḳda 10 

olduḳdan  8 

olduḳları 3 

olduḳtan 1 

olmayan  1 

olunan 5 

(Mürd) olmış kelb 1 

olundukdan 1 

olunmuş zībā 1 
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oñulduḳda 1 

ovınmış kan 1 

oyulmış 2 

oynayan 1 

pişmiş 1 

ṣovuduḳdan 3 

şişen 1 

ṭaġladuḳdan 2 

ṭaġlanan 1 

ṭoġırmayan 1 

ṭurmayan 1 

yarayan 1 

yatacak (yeri) 1 

yatan 1 

yedükten sonra 1 

yıllamış 1 

yoġrılmış 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde sıfat-fiil ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

 Eserde en çok geçen eklerden biri [-DIk] ekimizdir. Oğuz Grubu Türk 

dillerinde çok yaygın kullanılan sıfat-fiil eklerinden biridir. Eski Türkçeden beri 

kullanılan bir ektir. Türkiye Türkçesine gelinceye dek her dönemde kullanıldığı 

görülür. Orhon Türkçesinden itibaren ismin hal ekleriyle ve çesitli edatlarla 

kullanılarak zarf-fiil yapma görevini de üstlenen ek, ismin hal eklerini ve iyelik 

eklerini de alabilir. -DIk sıfat-fiilin olumsuzu, fiilin üzerine ekten önce eklenen -mA 

olumsuzluk ekiyle yapılır. Geçmis zaman anlamı verir. 

Şinasi Tekin, -Dık/-DUk sıfat-fiil ekinin yapısını olumsuzluk ekiyle birlikte 

bağlantılı açıklar: “-ma ‘Toharca olumsuzluk edatı’ + ti ‘toharca: Edatlara gelen 

pekiştirme edatı +te > +ti’ ok ‘pekiştirme edatı’ > -mati ok > -maduk. -maduk bu 

yolla yaratıldıktan sonra Türk Dili, tarihinin çok eski bir döneminde bu yeni eki, -ma 
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-duk seklinde yanlıs bölerek -duk+ ekini ortaya çıkarmıs ve bunu tabiî olarak olumlu 

fiillere getirip, bildiğimiz bütün kullanımlarıyla yaygınlaştırmıştır
229

.” 

Jean Deny, Türk Dili Grameri adlı eserinde -DIk/-DUk ekli sıfat-filleri, iyelik 

eklerinden birini almaları ve bu yüzden diğer sıfat-fiillerden farklı görünmeleri 

bakımından “ortaç” ve “ortacımsı” diye adlandırır. J. Deny, “iyelik eksiz sıfatfiillerle 

kurulan tamlamalarda belirtilen isim fiilin mantıkî faili; iyelik ekli sıfatfiillerle 

kurulan tamlamalarda belirtilen isim fiilin mef’ulü olur.” diyerek birincilere ortaç, 

ikincilere ortacımsı adını verir
230

. 

Ekin Türkiye Türkçesinde yaygın olarak -dık/-dik/-duk/-dük; -tık/-tik/-tuk/- 

tük olmak üzere sekiz biçimi vardır. 

 Eserde kullanılan bir diğer sıfat-fiil ek ise [–mış] ekidir. Bu ek eski 

Türkçeden itibaren kullanılan bir ek olup geçmiş zaman anlamı verir.  

Muharrem Ergin, “Türk Dil Bilgisi” adlı eserinde -mIş ekinin eskiden yalnız 

düz şekillerinin kullanıldığını, vokal uyumuna son devirlerde bağlandığını açıklar
231

.  

A. Von Gabain, şekil olarak da umumiyetle düz ünlülü -mış/-miş; nadiren de 

yuvarlak ünlüyle -muş/-müş ve n ağzında ise -mas/-mes şekillerinde bulunduğunu 

belirtir
232

. Eski Anadolu Türkçesinde bu sıfat-fiil ekinin genel yuvarlaklaşma 

eğiliminin dışında kaldığı ve yalnızca dar biçimleri olan -mış/-miş olarak kullanıldığı 

görülür
233

. der ve bunlara ek olarak bu ekin Orhon Türkçesinden bu yana dar 

biçimleriyle kullanıldığını ve yalnızca Türkiye Türkçesinde de yuvarlak biçiminin 

kullanıldığını belirtir
234

. 

Türkiye Türkçesinde bu ekin -mış/-miş/-muş/-müş olmak üzere dört biçimi 

vardır. Eklendiği sözcüğün ünlüsünün dar ya da yuvarlak olmasına göre uyum 

gösterir. Ekin olumsuzluk ekiyle kullanılması durumunda olumsuzluk ekinin düz 

ünlülü olması nedeniyle yuvarlak ünlülü -muş/-müş biçimleri kullanılmaz. “Sararmış 

yapraklar içindeki çiçek kendini belli ediyordu.”, “Tazelenmiş çayı afiyetle içti.”, “ 

Bu günlerde o unutulmuş bir asker.” , “Çocuk parlamamış hiçbir ayakkabı 

bırakmadı.” 

                                                   
229 Şinasi Tekin, “-ma Olumsuzluk Ekiyle -dık+ Eki Nereden Geliyor?”, Tarih ve Toplum Dergisi, , S. 74, 

İstanbul 1990,  C. 13, s.  80. 
230 Deny, s. 436-440. 
231 Ergin, s. 335. 
232 Gabain, s. 53. 
233 Bayraktar, s. 41. 
234 Bayraktar, s. 43. 



169 

 

 

Eserde kullanılan diğer bir ekimiz [-AcAk] ekidir. Gelecek zaman anlamı 

taşıyan bir ekimizdir. Eski Anadolu Türkçesinde en erken XIII. yy. kullanılmıtır
235

. 

Zeynep Korkmaz, ekle ilgili makalesinde -AcAk sıfat-fiil ekinin yapısıyla 

ilgili yapılan çalısmaları değerlendirir: Bang’ın, “-acak/-ecek <-a ‘zarf-fiil eki’ +-çak 

(<çıāak<-çıkak<-çı ‘fail ismi’ +kak ‘mübalağa eki’)  biçiminde açıkladığını; Eraslan, 

zarf-fiil ekine isimden isim yapan ekin getirilmesinin Türk dilinin yapısı ve ek 

sistemine aykırı düstüğünü söyleyerek bu açıklamaya karşı çıkmıştır. John Deny, “-

acak/-ecek <āa + çak (kay ‘gelecek zaman eki’ + çan ‘zaman ifade eden söz’) 

biçiminde açıklamıştır. Ramstedt’in, “-acak/-ecek < - gay/-gey ‘gelecek zaman eki’ 

+çak ‘küçültme eki’ şeklinde açıkladığını aktarır
236.

  

Türkiye Türkçesinde -acak/-ecek biçimleriyle sıklıkla kullanılan eklerden 

biridir. 

Eserde kullanılan bir diğer ekimiz ise [-GAn] ekidir. Oğuz gurubu Türk 

dillerinde yaygın olarak kullanılan ve geniş zaman ifadesi taşıyan bir sıfat-fiil ekidir. 

Bazı kitaplarda ise, fer’i fiiller başlığı altında etken fiillere getirilenlere ism-i 

fail sıfat, edilgen eylemlere getirilenlerine ism-i mef’ul sıfat denmiştir
237

. 

Eski Türkçede pek yaygın olmayan -An ekinin aslı -gan/-gen şeklindedir. Bu 

ekin oluşumu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır. 

Zeynep Korkmaz, eki Eski Türkçede -Gan ad-fiilindeki ön ses G-‘sinin 

düşmesi ile oluşan -An sıfat-fiil eki diye tanımlar
238

. Eraslan, -āan/-gen ekinin Batı 

Türkçesine geçişte -ā/-g seslerinin düşmesiyle -an/-en şeklini aldığını ifade eder
239

.  

Tahsin Banguoğlu, -an/-en sıfat-fiilini şimdiki zaman gurubu içinde inceler ve 

sınırlanmış bir şimdiki zaman anlatımı ile beraber salt kılıcı anlamı taşıdıklarını 

belirtir
240

. 

Nesrin Bayraktar, ekin Eski Anadolu Türkçesinde -an/-en biçimleriyle 

kullanımının yanında -çA eşitlik ekiyle kullanımının da görüldüğünü ifade 

etmiştir
241

. 

                                                   
235 Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Ekleri, TDK Yay., Ankara 1981, s. 20.  
236 Zeynep Korkmaz, Türkçede -AcAk Gelecek Zaman (futurum) Ekinin Yapısı Üzerine, DTCF Dergisi, S. 1-2, 

Ankara 1959, C.  XVII, s. 159. 
237 Abdullah Ramiz Paşa, Emsile-i Türkiye, (Çev. Emir İçhem İdben), TDK Yay., Ankara 1999, s. 716. 
238 Korkmaz, s. 939. 
239 Eraslan, s. 27. 
240 Banguoğlu, s. 425. 
241 Bayraktar, s. 56.  
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Türkiye Türkçesinde eklendiği fiillere geniş zaman anlamı veren bu sıfat-fiil, 

Türkiye Türkçesinde de sıklıkla kullanılan eklerden biridir. -an/-en biçimlerinin 

dışında kullanımı yoktur
242

. 

Türkiye Türkçesinde olumsuz şekillerinin de kullanımı yaygındır. 

“Ağaran saçların neyin habercisi olduğu belliydi.”, “Sınavda anlatılmayan 

yerlerden de sorumlusunuz.” 

 Eserde sadece bir yerde kullanılan ekler arasında ise, tüm sıfat-fiil ekleri 

içinde en fazla çeşitte kullanılabilen [–ar] ekidir. Bu ekin fazla kullanılmayışı dikkat 

çekicidir. 

 

4.4. Zarf-Fiil 

  Fiillerin zarf biçimi olup, cümlede hem zarf hem fiil hem de bağlaç 

görevinde kullanılan kelimelerdir. Zarf-fiiller fiil kök veya gövdelerine getirilen (Ip), 

(-ArAk), (-A), (-CAsInA), (-mAdAn), (-mAksIzIn), (-AcAğInA), (-mAktAnsA), (-

IncA), (- (A/I)r –mAz), (-DI mI), (-AlI), (-ken), (-AndA), (-DIğI) gibi, (-AsIyA), (-

DIğIndA), (-DIkçA), (-DIğIndAn), (-AcAğIndAn) ekleriyle türetilir
243

. 

Zarf-fiil kavramı ise çeşitli kaynaklarda farklı terimlerle açıklanmıştır. 

Tahsin Banguoğlu (Gerundif)
244

, Ahmet Cevat Emre (Gerundif)
245

, Türkçe 

Sözlük (Şahıssız kip)
246

, Sıtkı Saraç (Bağ fiil (bağ eylem)
247

, Türkçe Sözlük (Ulaç- 

fiil)
248

, Ali Püsküllüoğlu (Ulaç-fiil)
249

, Muharem Ergin, (Gerundium)
250

.  

Türkçe Sözlükte, zarf-fiiller için “zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, 

ulaç, durum ulacı, bağ-fiil, sıla sıygası
251

” tanımları verilmektedir.  

 Muharrem Ergin gerundiumlar başlığı altında zarf fiili şöyle izah eder: 

“Gerundiumlar hareket hali ifade eden fiil şekilleridir. Bunlar ne fiil çekimleri gibi 

şekle, zamana, şahsa bağlanmış bir hareket, ne partisipler gibi nesne ifade ederler. 

Gerundiumlar şahsa ve zamana bağlanmayan mücerret bir hareket hali karşılarlar.                         

                                                   
242 Bayraktar, s. 57.  
243

 Pınar Kurt, Zarf-fiillerin Anlam Farklılıklarının Kavratılması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2006,  s. 11. 
244 Banguoğlu, s. 46. 
245 Ahmet Cevat Emre, Türk Dilbilgisi, TDK Yay., İstanbul 1945, s.383. 
246 Türkçe Sözlük (Gramer (Kurambilim) Terimleri, Türk Dili, Türkçe Fransızca Belleten, Seri: II, Ankara 1940, 

s. 1–2. 
247 Sıtkı Saraç, Fransızca-Türkçe Büyük Sözlük I-II, TDK Yay., Ankara 1976, s. 618. 
248 Türkçe Sözlük, Ankara 1979, s. 812. 
249 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2003, s. 1372. 
250 Ergin, 1982, s. 338. 
251 Türkçe Sözlük, s. 2225. 
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Hal ve durum karşılayan kelimelere zarf diyoruz. Şu halde gerundiumlar 

fiillerin zarf şekilleridir
252

.” 

 Zeynep Korkmaz, “bir yanıyla fiil, bir yanıyla da zarf kategorileri oldukları 

için, fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını karşılarlar; zarf yönleriyle 

de bir oluş ve kılısın durum ve tarzını bildirme niteliğine sahiptirler. Bu nedenle 

cümlede, sahsa ve zamana bağlı bir yargı bildirmeyen; ancak yargı bildiren fiiller 

yanında, onlardaki oluş ve kılısın durum ve tarzını belirleyen zarf görevi 

yüklenirler
253

.” der.  

 Doğan Aksan, zarf-fiilleri, “Türkiye Türkçesinde eylemden türeyen ancak 

tümce içinde çoğunlukla belirteç görevini yapan sözcüklere ulaç denir
254

.” seklinde 

açıklar.  

F. Kadri Timurtaş, hal, zaman ve bağlama olmak üzere üç kısımda incelediği 

zarf-fiilleri, “Gerundiumlar fiillerin zarf şekilleridir, tasrif edilemezler
255

.” diye ifade 

eder.  

Jean Deny, zarf-fiilleri, “ulak veya ulaklık, yani fiilin zarflık siygasiyla 

nihayetlenen cümlemsiler
256

” diye tanımlıyor ve bu cümlemsilerin yüklemlerinin 

yapılanışlarıyla cümlelerden farklı bulunduğunu; fakat mutlak haletini alan faillerinin 

yapılanışlarıyla cümlelere benzediğini ifade eder.  

 Gürer Gülsevin –sA ekinin kip ekleri arasında değil; bir gerundium olarak 

değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Gülsevin bu hususta şunları 

söylemektedir: “Cümlede hiçbir zaman yüklem görevi taşımayan (dilek bildiren 

birkaç özel kullanış dışında) –sA eki, gramerlerin, devamlı yüklem görevi üstlenen 

“fiil kipleri” bölümünde değil, fiilden türemiş zarflar olan “gerundiumlar” kısmında 

verilmelidir
257

.”  

 Leyla Karahan da Gülsevin ile aynı fikirdedir. Karahan, “-sa/-se şart eki, zarf-

fiil ekleri grubunda yer almalıdır” demektedir
258

. 

 

                                                   
252 Ergin, s. 338. 
253 Korkmaz, s. 983. 
254 Doğan Aksan, Sözcük Türleri, TDK Yay., Ankara 1995, s. 137. 
255 Timurtaş, s. 137. 
256 Deny, s. 839. 
257 Gürer Gülsevin, Türkçede –sA Şart Gerundiumu Üzerine, Türk Dili Dergisi, S.467, Ankara 1990, s. 279. 
258 Leyla Karahan, “-sa/-se Eki Hakkında”, Türk Dili Dergisi, Aralık, Ankara 1994. S.516. 
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Ahmet Topaloğlu’na göre zarf-fiiller, şahıs ve zaman belirtmeden soyut bir 

hareket kavramı ifade eden fiilimsilerdir
259

.  

 Zümrüt Şirinova, Baskakov’un, zarf-fiileri “ Fiilin tayin edici zarf şekli diye 

tanımladığını zarf-fiillerin eylem veya durum ifade ettiğini, zarffiillerin görevinin 

asıl eyleme bağlı ikinci bir hareket olduğu kanısını taşıdığını aktarır
260

.”  

Kamil Tiken ise şu ifadelere yer verir: “Zarf-fiil, ulama zarf-fiili olması 

durumu hariç, hareket ifadeli fiil zarfı yahut hem fiil hem zarf olan kelime yahut da 

zarf gibi kullanılan kelime demektir
261

.”  

 Nesrin Bayraktar zarf fiiller hakkında “ Zarf-fiiller, kişi ve zaman kavramı 

olmadan temel cümlenin ya da yan cümlenin yüklemini niteleyen, cümlede genellikle 

zarf tümleci olarak görev yapan fiilimsilerdir. İkinci bir görevleri, yardımcı fiillerle 

kullanılarak birleşik fiiller kurmak olan zarf-fiiller, cümlede bağlaç görevinde 

kullanılabilirler ve birleşik cümleler kurabilirler
262

” demektedir 

 Ali Püsküllüoğlu, ulaç başlığıyla “kurduğu önermeyi arkadan gelen başka bir 

önermeye bağlayan, belirteç olarak kullanılan eylem soylu sözcük
263

” açıklamasında 

bulunur. 

 Efrasiyap Gemalmaz, “bir hareket veya oluşu diğer bir hareket veya oluşla 

belirtmek için kullanılan zarf-fiillerin bir vasıflayıcı olmalarına rağmen 

kullanılışlarında sıfatlardan, dolayısıyla isimlerden ayrılığı kolayca görülür. Bunların 

bir kısmının bu anlamı kazanmaları için yardımcı kelime ve kuruluşlara ihtiyacı 

vardır
264

.” açıklamasında bulunur.   

Mustafa Uğurlu çalışmasında “Zarf-fiilli parça” terimini kullanır ve bunu 

“merkezinde bir zarf-fiil bulunan ve fiil tabanının istemine göre mecburi veya 

ihtiyari olarak getirilen, fiilin anlamını tamlayan unsurlardan oluşan dil birliği
265

” 

şeklinde tanımlar. 

                                                   
259 Topaloğlu, s. 166. 
260 Zümrüt Şirinova, Azeri Türkçesinde Zarf-fiiller, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001, s. 1. 
261 Kamil Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiller, TDK Yay., Ankara 

2004, s. 133. 
262 Nesrin Bayraktar,  Türkçede Fiilimsiler, TDK Yay., Ankara 2004, s. 137. 
263 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2003, s. 1372.  
264 Efrasiyap Gemalmaz, Türkmence Metinler, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 1978, s. 339. 
265 Uğurlu, Mustafa, Memlûk Türkçesinde Zarf-fiilli Parçaların Dizimi, TDK Yay., Ankara 1999, s. 20-21. 
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 Kısaca zarf fiilleri özetleyecek olursak zarf fiiller; hareket hali ifade eden, 

zarf gibi kullanılan fiil şekilleri olup, şahsa ve zamana bağlı olmayıp, hal ve durumu 

karşılayan eklerdir.  

     Eserimizde tespit ettiğimiz zarf-fiil ile ilgili örnekler şunlardır: 

 

A 

açub (7b/11) (62b/5) (66a/11) (72b/14) (73b/8)  

aḳub (44a/6) (79a/6) (79b/2)  

aḳıdub (71b/8)  

alub (13b/4) (15b/15) (17a/5) (18b/12) (19a/5) (19b/11-12) (20a/8) (21a/1-12) 

(21b/3) (23b/13) (25b/5) (26a/1) (26b/12) (27a/3-11) (28a/7-11) (30b/11) (31b/4-

8)…  

alışdırub (30b/8) 

alışdurub (73a/14)  

alışınca (74b/12)  

aṣub (52b/4)  

aşub (16a/2) 

atub (20b/1)  

arayub (37a/9)  

arıdub (34a/13)  

arınub (29a/9)  

 

B 

baḳub (49b/1-11)  

baġlayub (26b/2) (28a/2) (40b/8) (42b/12) (50a/9) (69b/7) (79a/9)  

baṣub (53b/15) 

baṣdurub (79a/8)  

başlayub (44a/5)  

beñzemeyüb (4b/8) 

bulayub (69a/5) (69b/2)  

bulub (7b/13) (17b/10) (21a/10) (21b/1) (41a/7) (43a/15) (46a/6) (49b/4) (54a/12) 

(60a/10) (67b/2) (69b/12) (79b/5)  
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bulunca (44b/12) (49a/2)  

bulunub (9a/14) (71b/9)  

buyurub (8a/4)  

binmeyüb (55a/1)  

binüb (3b/3) (18a/4-13) (21a/9) (26a/11) (52b/12) (63b/2)  

bitüb (43a/5) (61a/4) (64b/11) (67b/15)  

bitmeyüb (60a/8)  

bişürüb (76a/9) (78a/12)  

boġazlamayub (44b/5)  

boġazlayub (32b/13) (43b/3)  

bozmayub (44a/1) 

bulayub (29a/6) (69a/5) (69b/2) 

 

Ç 

çalḳayub (70a/10) (72a/2) (74a/9)  

çeküb (56a/12) (60b/2)  

çevirüb (21a/8)  

çıḳarub (10b/3) (24b/5) (41a/13) (50a/9) (64b/7) (66a/7) (67b/5) (68b/3) (70a/4) 

(74a/1) (78b/6) 

çıkmayınca (14a/14)  

çıḳınca (34a/12)  

çıkub (15b/15)  

çürüyüb (43a/4)  

 

D 

delüb (71a/11)  

derledüb (74b/10)  

deşilüb (79b/1)  

devşirüb (24a/4) (75a/5)  

deyu (11a/1) (14b/1-6) (16a/8) (36a/8) (46a/4) (74a/5)  

deyüb (4b/1) (7a/15) (9a/2) (10a/15)  

dimeyüb (10b/6)  
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dinüb (79a/14)  

diyince (46a/1)  

diyu (5b/6) (47b/2)  

doḳunaraḳ (16a/3) 

dögüb (17b/4) (38a/1)  

döküb (77a/14)  

dutub (15b/12) (43b/3) (55a/5) (72a/14)  

düzüb (40a/4)  

 

E 

elenüb  (7b/2)  

eriyüb (18b/7) (73b/10)  

ezüb (18a/12) (23b/15) (27b/13) (31a/5) (35a/9) (56b/9) (69a/10) (70a/9-14) (73a/7) 

(76a/15)  

eridüb (22a/11) (32a/7) (49b/8) (57a/5) (72b/6) (75b/14)  

 

G 

geçirek (71b/1)  

geçüb (10b/4) (16a/3) 

geçürüb (41a/13-15)  

gelince (74b/12)  

gelüb (5b/6) (9a/7) (16b/8) (43a/6) (45b/5) (46a/2) (71b/13)  

getürüb (63a/6)  

giderüb (35a/15) (60b/3) (65a/3) (71b/5)  

gidüb (24a/7) (45a/1) (51a/7)  

giderek (42a/13)   

giderken (70b/5)  

gitmeyince (29a/10)  

girüb (43b/15)  

gözedüb (61a/10)  

gümişleyüb (77b/12)  
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Ḫ 

ḫażırlayub (32b/13)  

 

Ḥ 

ḥażırlayub (49b/9)  

 

I  

ısıdub (18a/6) (24a/1) (31a/15) (34a/14) 

ıssıdub (79a/8) 

ılıdub (18a/7)  

ıṣladub (22b/5) (23b/8-14) (26b/13) (35a/8) (48b/3) (53b/8) (58a/10) (58b/9) 

(65b/12) (78b/5)  

 

İ 

içürüb (77a/4)  

iderek (5b/3) (9b/5) (14a/4) (14b/8) (47a/3)  

idüb (1b/6-9) (2a/2-10) (5a/10) (5b/2-3) (7a/13) (7b/9) (8a/12) (10a/6) (10b/2) 

(11a/6-8) (15a/8-11-15) (15b/2-5-6) (16a/7) (17b/3) (18a/2) (18b/7) (19b/15) (21a/2) 

(21b/3-5) (s. 49-21b) (22a/3-12-13) (23a/1) (23b/1) (24a/4) (24b/2)….    

idemeyüb (39b/11)  

idince (14a/11) (67a/3)  

iken (5b/5) (14b/10) (15a/9) (15b/9) (16b/12) (18b/3) (23a/11) (23b/7) (25b/9) 

(27b/7) (31b/8) (32b/14) (38b/4) (s. 42-14b) (45a/13) (45b/2) (52a/8) (52b/3) (53b/6-

7) (55b/10) (57a/6) (58a/8) (71a/8) (74a/1)  

indürüb (18b/15) (19a/14) (24a/8) (56a/9) (62b/3) (65b/13) (67b/10)  

indirüb (20b/14) 

itmeyüb (5a/10) (16a/5) (35a/3) (53a/11) (64a/8-10) (70b/12)  

işeyüb (71b/15)  

 

K 

kefenleyüb (11a/7) (16a/5) 

kesilüb (s. 103-79b)  
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kesüb (43b/15) (79b/1-14)  

 

K 

ḳalburlayub (74a/9)  

ḳaldurub (12b/9-10)  

ḳalınca (57a/15)  

ḳalmayub (26a/5) (51a/6)  

ḳalub (15a/14) (56a/2) (56b/2) (61a/2)  

ḳapanub (56b/1)  

ḳaplayub (71b/3)  

ḳatub (17b/6-7) (19a/1) (20a/13) (22a/5) (26a/15) (28a/8) (37a/11) (42b/7) (55b/5) 

(60b/9) (66a/1) (71a/14) (74b/3)  

ḳarşılayub (15a/7)  

ḳarışdurub (17a/6) (19b/14) (25a/6) (26a/14) (28b/5) (29a/4) (31b/5) (36b/1-6) 

(40b/5) (50b/13) (55b/10) (57b/7) (60a/14) (64b/8) (66a/4) (66b/9) (69b/1) (70a/8) 

(71a/3) (75a/14) (76a/4-13) (78a/1) (79b/10)  

ḳarışdırub (21a/3) (21b/4-6) (22b/14) (23b/6)  

ḳaruşdurub (61b/13) 

ḳarışub (49a/11)  

ḳarıştırub (25a/1)   

ḳarışturub (21a/14) (27a/4)  

ḳarışınca (18b/7)  

ḳaşuyub (68a/2) 

ḳatub (17b/6-7) (19a/1) (20a/13) (22a/5) (26a/15) (28a/8) (37a/11) (42b/7) (55b/5) 

(60b/9) (66a/1) (71a/14) (74b/3)  

ḳavuşub (37b/13)  

ḳavrılub (74b/13)  

ḳaynadub (18b/14) (28a/8) (28b/2-6) (38a/7) (52b/2-11) (57a/15) (60a/4) (61b/10) 

(62a/10) (65a/7) (78b/7)  

ḳazub (56a/10)  

ḳılub (64a/7)  

ḳırub (73b/14)  
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ḳızdurub (39a/14) (40a/8)  

kiçeyüb (68a/2)  

ḳoşdurub (23a/10) (52b/13)  

ḳopınca (48b/8)  

ḳoyub (18a/9) (24b/3) (26a/6) (34b/7) (38a/2) (39b/5) (42a/1-6) (49a/13) (49b/10) 

(67b/7) (69a/3) (70a/10-15) (72b/7) (73b/6-7-12)  

ḳurıdub (79b/4)  

ḳurudub (75b/8-10) (76a/4) (79b/11)  

ḳurıyınca (30a/7)  

ḳurumayınca (41b/1)  

ḳuruyunca (62b/5)  

ḳuruyınca (31a/7) 

ḳuruyub (42b/14) (50a/12-15) (51a/1)  

 

O 

oḳuduḳça (51b/2) 

olmayub (5a/4) (11b/12) (13a/2) (16a/11) (45a/4) (66a/14)  

olmayınca (29a/11)  

olub (1b/7) (2a/9) (3b/2) (4a/10) (4b/3-7) (5a/3-12) (6a/3-10) (6b/8) (6b/8) (7a/1/3) 

(8b/8) (9a/9) (10a/5-13) (11a/5) (12a/15) (13a/4) (14a/3-13) (14b/11-15) (15b/4-10) 

(17a/11) (17b/14) (18a/15) (18b/9) (20a/6)…   

olunmayub (14b/10) (42a/15) (44a/13) (45a/7)  

olunub (8b/4) (9a/5) (9b/13) (11a/13) (13b/13) (14a/1) (14b/3) (28a/13) (44b/2) 

(45b/6) (48b/11-13) (64a/11) (67b/14)  

olunca (20a/12) (21a/2) (23b/15) (28b/1) (31a/6-9) (32a/3-8) (32b/12) (33b/1) 

(34b/4) (35a/12) (37b/12) (40a/13) (40b/6) (41b/5) (48b/5-12) (51b/13) (65a/13) 

(65b/5-9-13) (69a/2-12) (70a/13) (75a/6) (79b/8-9)  

oluncaya (44a/14) (44b/7)  

olup (57a/9)  

ovub (68a/14)  

oynayınca (34b/11)  

oynayub (35a/1)  
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oyub (24b/5)  

 

Ö 

ölçüb (38b/12) (39a/9)  

ögrenüb (47b/1)  

örtüb (17a/9) (20a/5) (67a/8) (73b/8)  

 

P 

pinüb (74b/10)  

pişürüb (75b/15)  

 

R 

rendeleyüb (59a/13)  

 

S 

semirüb (58b/11) (74a/5) (74b/7)  

sürüb (15b/13) (33b/6) (44a/6) (66a/10) (67b/13) (71a/6)  

süzüb (19a/14) (24b/6) (38b/1) (43b/8) (48b/4) (57a/15) (58a/7-13) (71a/1)  

söküb (39b/12)  

sökülüb (55a/3)  

 

Ṣ 

ṣaçub (41b/12)  

ṣarub (22a/14) (26b/13) (27b/15) (31b/9) (37b/8) (40a/15) (53b/14) (57a/4) (62b/8) 

(66a/10) (66b/12) (68b/7-10) (79b/4)  

ṣabunlayub (21a/7)  

ṣıḳub (67a/7)  

ṣoyulub (32b/12)  

ṣovıyınca (38a/7)  

ṣovudub (41b/15)  

ṣovuyub (68b/4)  
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Ş 

şişüb (25b/1-14) (37b/6) (42a/12)  

 

T 

tazeleyüb (73b/1)  

terlemişiken (27b/7) 

 

Ṭ 

ṭaġlayub (54b/7)  

ṭaġılub (29a/9)  

ṭarayub (72b/9)  

ṭavlanub (74b/8)  

ṭoġrayub (22b/8) (59a/8) (72b/3)   

ṭoḳınıcaḳ (53a/10)  

ṭolub (23a/13)  

ṭoldurub (34b/5)  

ṭuṭub (20a/4) (68a/3) 

tutub (64b/5)  

ṭutulub (20b/6) (26b/8)  

ṭurmayub (79a/12)  

ṭurub (50a/11) /58b/14) (71a/9)  

 

U 

ulaşub (48a/14) (49b/2)  

urub (15b/3) (30a/9) (32b/6) (35a/15) (37a/13) (40a/15) (53a/15) (53b/4) (56b/3) 

(60a/4) (62b/4) (65b/1) (69b/3) (70b/8) (71b/4) (74a/2) (79b/3) 

 

V 

varınca (11b/12) (40a/7) (68a/5)  

varub (28b/15)  

virüb (42a/4) (51a/5) (52b/4) (74a/14)   
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Y 

yaḳub (30b/15) (31b/15) (33a/15) (37a/4-5) (41b/4) (79a/11) 

yanub (69b/5)  

yapdurub (38b/11)  

yayılub (32b/8) (43a/5) (49b/2) (56b/4) (78a/5) 

yaramayub (36a/9)  

yarılub (35a/6) (77a/10)  

yarub (68a/6)  

yaṣıldub (72b/11)  

yatub (17a/3) (21a/5) (61b/15)  

yayılub (32b/8) (43a/5) (56b/4) (78a/5)  

yiyüb (61a/8)  

yoġrub (27a/5)  

yumrulanub (26a/13) (42b/10)  

yunub (17b/2)  

yürüyüb (14a/11)  

yuyub (36b/8) (54a/9) (57a/3) (60b/3) (66b/11) (67b/11) (74a/8) (74b/13) (75a/8)  

yoğurub (20a/15)  

yoġurub (74b/3)  

 

Tabloda ise, eserde geçen zarf-fiiller ile ilgili fiillerin geçme sıklığı 

verilmiştir.  

  

             Tablo 29: Zarf-Fiil 

Fiil      Eserde Geçme Sıklığı 

açub 5 

aḳub 3 

aḳıdub 1 

alub 59 

alışdırub 1 

alışdurub 1 

alışınca 1 
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aṣub 1 

aşub 1 

atub 1 

arayub 1 

arıdub 1 

arınub 1 

baḳub 2 

baġlayub 7 

baṣub 1 

baṣdurub 1 

başlayub  1 

beñzemeyüb 1 

bulayub 2 

bulub 13 

bulunca 2 

bulunub 2 

buyurub 1 

binmeyüb 1 

binüb 7 

bitüb 4 

bitmeyüb 1 

bişürüb 2 

boġazlamayub 2 

boġazlayub 2 

bozmayub 1 

bulayub 3 

çalḳalayub 3 

çeküb 2 

çevirüb 1 

çıḳarub 11 

çıkmayınca 1 
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çıḳınca 1 

çıkub 1 

çürüyüb 1 

delüb 1 

derledüb 1 

deşilüb 1 

devşirüb 2 

deyu 6 

deyüb 4 

dimeyüb 1 

dinüb 1 

diyince 1 

diyu 1 

doḳunaraḳ 1 

dögüb 1 

döküb 1 

dutub  4 

düzüb 1 

elenüb 1 

eriyüb 1 

ezüb 11 

eridüb 6 

geçirek 1 

geçüb 2 

geçürüb 1 

gelince 1 

gelüb 7 

getürüb 1 

giderüb 4 

gidüb 3 

giderek 1 
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giderken 1 

giderüb 4 

gitmeyince 1 

girüb 1 

gözedüb 1 

gümişleyüb 1 

ḫażırlayub 1 

ḥażırlayub 1 

ısıdub 1 

ılıdub 1 

ıṣladub 11 

içürüb 1 

iderek 3 

idüb 118 

idemeyüb 1 

idince 2 

iken 24 

indürüb  7 

indirüb 1 

itmeyüb 3 

işeyüb 1 

kefenleyüb 2 

kesilüb 1 

kesüb 2 

ḳalburlayub 1 

kaldurub 2 

ḳalınca 1 

ḳalmayub 2 

ḳalub 4 

ḳapanub 1 

ḳaplayub 1 



185 

 

 

ḳatub 14 

ḳarşılayub 1 

ḳarışdurub 25 

ḳarışdırub 5 

ḳarışdurub 1 

ḳarışub 1 

ḳarıştırub 1 

ḳarışturub 2 

ḳaşuyub 1 

ḳarışınca 1 

ḳatub 14 

ḳavuşub 1 

ḳavrılub 1 

ḳaynadub 13 

ḳazub 1 

ḳılub 1 

ḳırub  1 

ḳızdurub 3 

kiçeyüb 1 

ḳoşdurub 2 

ḳopınca 1 

ḳoyub 18 

ḳurıdub 1 

ḳurudub 4 

ḳurıyınca 1 

ḳurumayınca 1 

ḳuruyunca 1 

ḳuruyub 4 

oḳuduḳça 1 

olmayub 6 

olmayınca 1 
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olub 132 

olunmayub 4 

olunub 14 

olunca 30 

oluncaya 2 

olup 1 

ovub 1 

oynayınca 1 

oynayub 1 

oyub 1 

ölçüb 2 

ögrenüb 1 

örtüb 4 

pinüb 1 

pişürüb 1 

rendeleyüb 1 

semirüb 3 

sürüb 6 

süzüb 9 

ṣöküb 1 

sökülüb 1 

ṣaçub 1 

ṣarub 14 

ṣabunlayub 1 

sancayub 1 

ṣıḳub 1 

ṣoyulub 1 

ṣovıyınca 1 

ṣovudub 1 

ṣovuyub 1 

şişüb 4 
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tazeleyüb 1 

terlemişiken 1 

ṭaġlayub 1 

ṭaġılub 1 

ṭarayub 1 

ṭavlanub 1 

ṭoġrayub 2 

ṭoḳınıcaḳ 1 

ṭolub 1 

ṭoldurub 1 

ṭuṭub  2 

ṭutub 1 

ṭutulub 2 

ṭurmayub 1 

ṭurub 3 

ulaşub 2 

urub 17 

varınca 3 

varub 1 

virüb 4 

yaḳub 7 

yanub 1 

yapdurub 1 

yayılub 5 

yaramayub 1 

yarılub 2 

yarub 1 

yaṣıldub 1 

yatub 3 

yayılub 4 

yiyüb 1 
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yoġrub 1 

yumrulanub 2 

yunub 1 

yürüyüb 1 

yuyub 9 

yoğurub 1 

yoġurub 1 

 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde zarf-fiiller ile ilgili şunları söyleyebiliriz: 

Eserde, açıkça görülüyor ki en fazla sıklıkta kullanılan zarf-fiil ekimiz -ıp/-

ip/-up/-üp/-ıb/-ib/-ub/-üb şeklinde biçimleri olan zarf- fiil ekimizdir ve o dönem 

eserlerinin ayırıcı bir özelliğidir. Bu ekin tarihi gelişimini araştırdığımızda ekin Türk 

şivelerinin bütün devirlerinde çok verimli olduğunu görüyoruz. Eski Türkçeden beri, 

diğer Türk şiveleri için de geçerli olması dilbilimcilerin dikkatini çekmiştir. Bundan 

dolayı ekin kaynağı ve kullanımıyla ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür: 

 Muharrem Ergin ekin, -uban/-üben/-ubanı/-übeni/-ubanın/-übenin eklerini 

ayrı olarak değerlendirmiş ve bu ekle ilgili olarak, “-p gerundiumundan çıkmıştır. 

Daha Eski Türkçenin başlarında -pan, -pen şeklinde bu gerundiumu görürüz. –p 

gerundiumuna bir -an, -en unsurunun eklenmesi ile ortaya çıkmış olduğu görülen bu 

gerundium eki sonradan -p gerundiumunun gelişme seyrine uygun olarak Batı 

Türkçesinde başına vokal almış ve p’si de iki vokal arasında b olduğu için -uban , -

üben şekline geçmiştir. Eski Anadolu Türkçesinde sonradan bundan -ubanı, -übeni 

ve -ubanın, -übenin şekilleri de çıkarak bu üç şekil yan yana kullanılmıştır
266

.” 

açıklamasını yapmıştır. 

 Filiz Özer, “Eski Anadolu Türkçesinde sık görülen -uban/-üben ekinin, 

Ergin’in dediği gibi -(I)p zarf-fiilinden geldiği açıktır ama günümüzde bu ek yazı 

dillerinde kullanılmamaktadır
267

.” açıklamasıyla Ergin’e katıldığını dile getirir. 

 

                                                   
266 Ergin, s. 345. 
267 Filiz Özer, Oğuz Grubu Türk Dillerinde Fiilimsiler, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000, s. 84. 
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A.Von Gabain, -p ekinin n ağzında -ap olarak kullanılmasını söylemekle 

beraber, ekin genişletilmiş -pan/-pen sekli ile fonksiyon bakımından aynı olduğu 

kanısındadır
268

. 

 Zümrüt Şirinova, Azeri Türkçesinde ekin -b ile yazılıp fiil kök ve gövdelerine 

ünlü uyumuna göre eklendiğini açıklamıştır
269

. 

Türkiye Türkçesinde “-ıp/-ip/up/üp”ün düzenli bir şekilde kullanılmasına 

karşılık, “-p” hiç görülmüyor: 

“Elbiselerini bavula yerleştirip evden ayrıldı.”, “Eserini son kez gözden 

geçirip yayınevinin yolunu tuttu.”, “Her gece geç uyuyup erken kalkmak sinirlerini 

bozmuştu.” 

Eski Anadolu Türkçesinde olumsuz fiillere ekin yuvarlak sekli –mayup/-

meyüp biçiminde gelirken, Türkiye Türkçesinde olumsuzluk ekinden sonra ekin düz 

ünlülü -mayıp/-meyip şekilleri kullanılmaktadır. Ancak olumsuz kullanım 

pek yaygın değildir bunun yerine -madan/-meden eki tercih edilmektedir: 

“Beslenme çantasını hazırlamayıp çıkıp gitmiş.” = “Beslenme çantasını 

hazırlamadan çıkıp gitmiş.” 

 

Eserimizde kullanılan diğer eklerimizden biri de i- fiilinin gerundiumudur. i- 

fiilinin gerundium ekidir. Diğer fiillere getirilmez. i- fiilinin de i-ken’den başka 

gerundium şekli yoktur
270

.  

A.Von Gabain, Eski Türkçede bu ekin sadece, -ar yardımcı fiil dışında, daim 

isim köklerine geldiğini tespit etmiştir
271

. 

“Eski Türkçede daha çok i(er) fiiline eklenerek fiilden sonra kullanıldığını 

görüyoruz
272

.”  

Türkiye Türkçesinde yasayan eklerdendir, büyük ve küçük ünlü uyumu 

kuralına aykırılık gösterir, az da olsa i- ek-fiiliyle kullanılan örnekler de mevcuttur: 

“Ben öğrenci iken çok başarılıydım.” “Kars’ta iken güneşe inanılmaz bir 

özlem duyardım.”, “Uyurken yüzüne yansıyan çocuksu tebessüm bu kadar mı 

yakışırdı bir insana.”, “Konuşurken ses tonunuza dikkat ediniz 

                                                   
268 Gabain, s. 84. 
269 Şirinova, s. 37. 
270 Ergin, s. 346. 
271 Gabain, s. 237. 
272 Şirinova, s. 51. 
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Eserimizde kullanılan diğer eklerimizden biri de –arak/erek ekidir. Özer, -

arak/-erek ekinin Oğuz grubu Türk dillerinde işlek bir yere sahip olduğunu belirtir. 

Asıl fiilden daha önce veya onunla aynı zamanda yapılan bir şahıs ve fiildeki 

eylemin tarzını gösteren -arak/-erek ekinin Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlıcaya 

geçiş döneminde ortaya çıkmış bir ek olduğunu belirtir
273

.  

            Zeynep Korkmaz, “-arak/-erek < *-ar+ok/-*er+ök -ar/-er ‘geniş zaman isim 

fiili’ +ok/ök edatı” açıklamasını yapmıştır
274

. 

Muharrem Ergin, Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlıcaya geçis döneminde 

ortaya çıkan yeni bir ek olduğunu ifade ederek, ekin yapısıyla ilgili “-a, -e gerundium 

eki ile -rak, -rek karşılaştırma ve büyüme eki” açıklamasını getirir
275

.  

 

Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl adlı eserinde
276

; 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı eserinde eki “-a + rak” olarak 

parçalamışlardır
277

. 

Ekimiz, Türkiye Türkçesinde de yaygın kullanılan eklerdendir.  

“Onları alkışlayarak sahadan ayrıldı.”, “Çok çalışarak derslerinden 

geçebilirsin.”   

                                                   
273 Özer, s. 89. 
274 Zeynep Korkmaz, Türkçedeki -arak/-erek Zarf-fiil (Gerundium) Ekinin Yapısı Üzerine, TKAE Yay., Ankara 

1966, s. 335. 
275 Ergin, s. 341. 
276 Timurtaş, s. 137. 
277

 Banguoğlu, s. 236. 



 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sonuç 

 

Çalışmamız, Eski Anadolu Türkçesi Döneminde yazılan ve dönemin dil 

yapısı özelliklerini taşıyan eserdeki fiilleri tespit, yapı ve kip bakımından tasnif etme 

ve yorumlama üzerine kuruludur. Bu çalışmanın sonunda bir kısım fiillerin ve 

eklerin çok işlek, bir kısım fiil ve eklerin ise pek işlek olmadıklarını, bu işlek 

olmayan fiil ve eklerin de fonksiyon bakımından zayıf olduklarını gördük. Bunlar 

aşağıda alt başlıklar altında örnekleriyle verilmeye çalışılmıştır.  

Ayrıca bu tez, eserdeki fiilleri sadece bir konu ele alıp incelemek yerine, 

fiillerin genel olarak incelenmesinden oluşmuştur. Bilindiği gibi Türkçe, yeni 

kelimeler türetme bakımından zengin bir dildir. 

 1) Eser, veteriner hekimliği tarihi açısından önemli Türkçe kaynaklardan 

biridir. Eserde kullanılan dil ise son derece sade ve akıcıdır. Eserde, fiillerin çokluğu 

dikkat çekmektedir. Öncelikle şunu da belirtmemiz gerekiyor ki eser, bilindiği 

kadarıyla günümüze kadar, veteriner hekimliği yönünden ele alınarak incelenmemiş 

ve dil özellikleri yapılmamıştır.   

2) Çalışmada önce fiiller konusunda öne sürülen görüşler değerlendirilmiştir. 

Fiilin tanımı, fiillerin yapısı, kip ekleri, fiilimsi vb. özellikler için dilbilgisi ve gramer 

kitapları ve makaleler incelenmiştir. Daha sonra çalışmamızın önemli bir zamanını 

eserde geçen fiilleri ve ekleri tespit etmeye ayırdık ve sonra öne sürülen görüşler 

doğrultusunda bu fiilleri yapı ve kip bakımından tasnif etmeye ve yorumlamaya 

çalıştık. Örnekleri ile birlikte alt başlıklar halinde düzenledik. Eserde fiillerin geçme 

sıklığını verdik ve fiilleri alfabetik sıraya göre dizdik.  

3) Eserde, birçok imla özelliğinin bir arada bulunması yazı dilinde tam bir 

standartlaşmanın olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla da bu döneme ait 

metinlerde, bir sözcüğün ya da ekin birden fazla biçim de kullanılması dikkat 

çekmektedir ve bu özelliği ise Baytarnāme-i Kenān adlı eserde sıkça görmekteyiz. 

de- (7a/15) (10a/15) (11a/1)… di- (4b/9) (5b/6-11) (6a/5) (7a/11) (9a/4) (10b/6)… 

gid- (2a/3) (24a/7) (26a/3) (26b/3)… git- (12b/14) (17b/9) (28b/11) (29a/10)… it- 

(5a/10) (4b/12) (6a/15) (7a/6-8) (7b/10-11-15) (9b/15)… id- (1b/6-9) (2a/1-2-10-11) 
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(3b/3-4-6) (4b/1-11) (5a/10)… dut- (6a/14) (15b/12) (27b/4-10… ṭut- (6a/6) (12b/5) 

(18b/12) (20a/4)… ṣovu- (10b/5) (16b/13) (18a/3) (19a/1) ṣovı- (38a/7)...  ḳurı- 

(12a/1) (19a/11) (20a/7-11) (30a/5)… ḳuru- (18b/12) (30b/14) (31a/7) (33b/6)… 

gibi. 

4) Eserde basit fiillerden tek heceli basit fiillerin çokluğu dikkat çekmektedir. 

İki heceli basit fiiller ise daha az sayıdadır. Eserde geçen basit fiillerin kullanım 

yüzdelikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

  

  

            5) Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dil olduğu için eserde 

türemiş fiillerin farklı kullanımı ve sıklığı açısından da farklı kullanımlara rastlarız. 

Eserde geçen türemiş fiillerin kullanım yüzdelikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

              

Tek Heceli 

Basit Fiiller 

79% 

İki Heceli 

Basit Fiiller 

21% 

Basit Fiiller 

İsimden 

Türemiş Fiiller 

28% 

Fiilden 

Türemiş Fiiller 

72% 

Türemiş Fiiller 
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6) Eser, birleşik fiiller bakımından da oldukça zengindir. Bilindiği üzere 

dilimizin yeni kelime yapma yollarından biri de birleştirme yoludur. Bu yol, isimler 

için geçerli olduğu gibi fiiller için de geçerlidir. Yukarıda da belirtildiği gibi Türkçe, 

yeni kelimeler türetme bakımından zengin bir dildir. Çünkü dilimiz de farklı işlevlere 

sahip eklerin sayısı oldukça fazladır. Aynı zamanda, yeni kavramlara karşılık gelecek 

kelimeler türetmenin bir diğer yolu olan iki kelimeyi belirli yapılar vasıtasıyla bir 

araya getirme ve yeni bir kavrama karşılık oluşturma durumu da Türkçede çokça 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yapıda sadece Türkçe kelimeler de değil, aynı zamanda 

alıntı kelimeler de kullanılır. Ancak, burada hatırdan çıkarılmaması gereken şey 

birleşik yapılardaki bütün fiillerimizin Türkçe olmasıdır. Eserde tespit ettiğimiz 

birleşik fiilleri incelersek en çok kullanılan yardımcı fiilimiz ol- ve it- fiilleridir. 

Türkçenin ana yardımcı fiillerinden olan ol- ve it- yardımcı fiili bilindiği üzere hem 

günümüzde hem de Eski Anadolu Türkçesi döneminde çokça kullanılan bir yardımcı 

fiilimizdir. Eserde birleşik fiiller oluşturulurken en çok isim+fiil yapısının 

kullanıldığını görürüz ve eserde 265 farklı isim+fiil yapısıyla kurulmuş birleşik fiil 

tespit edilmiştir. Eser veteriner bilimi ile ilgili olduğu için kullanılma sıklığı 

açısından ise en çok kullanılanlar arasında şunları örnek verebiliriz: [şifā bul-, ṣıḥḥat 

bul- müyesser ol-, ḥıfẓ id- def‘ ol-] İsim+fiil yapısında kullanılan isimlerin ise; 

büyük bir çoğunluğu yabancı (Arapça, Farsça) dillerden alınan kelimelerdir. Bunların 

içinde en çok kelime alınanı ise; Arapçadır. Bugün çokça kullanılmayıp sadece 

kalıplaşmış olarak birkaç örnekte yaşayan kıl- yardımcı fiili (namaz kıl-, icra kıl-, 

mecbur kıl…) eserimizde hiç kullanılmamıştır. Eyle- yardımcı fiili ise eserde birkaç 

yerde kullanılmıştır. [żuhūr eyle- (41b/3), ma‘rifet eyle- (47b/4, defn eyle- (11a/7) 

(16a/5)] gibi. Günümüzde ise yerini et- yardımcı fiili almıştır. (dua eyle-/dua et-, 

ziyaret eyle-/ziyaret et- …) Eser, fiil+fiil yapısı ile kurulan birleşik fiillerin kullanım 

çeşitliliği hem de kullanılma sıklığı bakımından azdır. Eserde geçen birleşik fiillerin 

kullanım yüzdelikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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7) Eserin üçüncü bölümünü oluşturan “Fiil Kipleri” ise çalışmamızda o 

dönemdeki kip eklerindeki değişiklikleri görmemiz açısından bizlere yeterli çeşitlilik 

sunmamaktadır. En çok istek kipi ve geniş zaman çekimi kullanılmıştır. Çünkü eser, 

edebi bir kaygı güdülmeden, bilimsel bir dil ile yazıldığı için geniş zaman, diğer 

zamanlara göre daha fazla kullanılmıştır. İstek kipinin fazla kullanım sebebi ise, eser 

veteriner hekimliği ile ilgili olduğundan şifa vermenin ve bir hastaliktan iyileşmenin 

istek ile ilgili olması olabilir. Diğer zamanlar ile ilgili örnekler sınırlı sayıdadır. 

Eserde geçen haber ve dilek kiplerinin kullanım yüzdelikleri aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir. 

 

İsimle Yapılan 

Birleşik Fiiller 

97% 

Fiille Yapılan 

Birleşik Fiiller 

3% 

Birleşik Fiiller 
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Görülen 

Geçmiş Zaman 

10% 

Öğrenilen 

Geçmiş Zaman 

20% 

Şimdiki Zaman 

3% 

Gelecek 

Zaman 

1% 

Geniş Zaman 

ve Olumsuz 

Şekli 

66% 

Haber Kipleri 

İstek Kipi 

79% 

Gereklilik Kipi 

1% 

Şart Kipi 

18% 

Emir Kipi 

2% 

  Dilek (Tasarlama) Kipleri 
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10) Eser, iki tane çekimli fiilin birlikte kullanıldığı birleşik zaman fiil 

çekimleri bakımından da bizlere yeterli çeşitlilik sunmaktadır. Bazı birleşik zamanlı 

çekimler ise eserde tespit edilememiştir. Eserde geçen birleşik zaman fiil 

çekimlerinin kullanım yüzdelikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.    

                  

   

 

 

Öğrenilen 

Geçmiş 

Zamanın 

Hikayesi 

22% 

Geniş 

Zamanın 

Hikayesi 

56% 

İstek Şeklinin 

Hikayesi 

22% 

Hikaye Birleşik Zaman  

Öğrenilen 

Geçmiş 

Zamanın 

Rivayeti 

20% 

Geniş Zamanın 

Rivayeti 

80% 

Rivayet Birleşik Zaman 
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11) Eserin son bölümünü ise Türkçenin söz diziminde önemli bir yer 

oluşturan fiilimsiler oluşturmaktadır. Bilindiği üzere fiilimsiler, Türkçeye anlatım 

zenginliğinin yanı sıra büyük bir sadelik kazandırır. İnsanlar, fiilimsilerle 

karşısındakilere söylemek istediklerini en kısa biçimde aktarır ve en karmaşık 

ifadeleri bile sade bir biçimde iletebilirler. Fiilimsileri üç başlık altında inceledik.        

[isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil] Eserde, çok fazla fiilimsi olmasına rağmen farklı 

fiilimsilerin kullanımı ve çeşitliliği azdır. Eserde geçen fiilimsilerin kullanım 

yüzdelikleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.    

 

Öğrenilen 

Geçmiş 

Zamanın Şartı 

3% 

Görülen 

Geçmiş 

Zamanın Şartı 

6% 

Geniş Zaman 

ve Olumsuz 

Şeklinin Şartı 

91% 

Şart Birleşik Zaman 
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İsim-Fiil 

12% 

Sıfat-Fiil 

21% 

Zarf-Fiil 

67% 

Fiilimsiler 
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