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ÖN SÖZ 

8.yy‟dan günümüze kadar kesintisiz olarak verdiği eserlerle takip edilen Türk Dili 

yaklaşık 250 milyon konuşanıyla dünyanın en köklü dillerinden biridir. Böylesine 

uzun süre çok geniş bir alanda kullanılan Türk Dili‟nin zenginliklerini ortaya 

çıkaracak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu bağlamda zarf-fiillerin Türkçenin 

anlam inceliklerine ifade olanaklarına katkısı dikkate değerdir. 

Pek çok araştırmacının da hem fikir olduğu gibi bir dilin ekleşme sürecinde önemli 

bir yere sahip olan zarf-fiiller kullanım sıklığıyla ve üstlendikleri görevlerle anlatım 

olanaklarını zenginleştirmektedirler. Zarf-fiillerin cümlede yüklendikleri görevler 

üzerinde daha ayrıntılı durulması düşüncesinden hareketle, Çağatay Türkçesi ve 

bütün Türk dilleri için önemli olan büyük âlim Ali Şîr Nevāyî‟nin ilk divanı olan 

Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar incelenmiştir. 

Bu çalışma giriş ve sonuç bölümleriyle birlikte beş bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Daha sonra sırasıyla Çağatay 

Türkçesi ve Ali Şîr Nevāyî ‟nin hayatı, zarf-fiilin tanımı, Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar‟da zarf-

fiiller ve işlevleri, zarf-fiille kurulan birleşik fiiller ve son olarak da zarf-fiillerin 

zaman işlevi üzerinde durulmuştur. 

Sonuç bölümünde ise eserde tespit edilen zarf-fiil eklerinin cümlelere kazandırdığı 

anlam inceliklerinden hareketle Türk diline katkıları ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Örnek olarak alınan zarf-fiil eklerine okuyucunun ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 

verilen “Ekler Dizini” yle çalışma sonlanmaktadır. 

Zarf-fiiller, bir cümlede birden çok yargının bildirilmesine olanak sağlayarak 

anlatımı kısaltan ve derinleştiren kelimelerdir. Dilimizin ifade olanaklarını 

zenginleştiren bu kelime kategorisi işleviyle dil bilgisi konuları arasında özel bir yere 

sahip olmuştur. 

Çalışma sürecinde öncelikle benden hiçbir desteği ve bilgisini esirgemeyen değerli 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Eyup Sertaç AYAZ‟a teşekkür etmek isterim. Hayatım 

boyunca her zaman bana güvenen ve yanımda olan değerli aileme, sevgili eşim 

Mustafa SERTÇELİK‟e ve ailesine teşekkürlerimi iletmekten mutluluk duyarım. 

         Ülkü SERTÇELİK 
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ÖZET 

Ali Şîr Nevāyî tarafından yazılan, çocukluk döneminin gariplikleri anlamına gelen 

Ġarâ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar, dönemin dil özelliklerini yansıtması bakımından Çağatay 

Türkçesine ait önemli bir eserdir.   

Çalışmamızın amacı Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar‟da bulunan Türkçenin ifade gücünü arttıran 

zarf-fiilleri tespit etmek ve eserden taradığımız beyitlerden hareketle bu zarf-fiillerin 

işlevlerini tespit etmektir. 

Araştırmamız Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Külliyât-ı Nevâyî içerisinde 

Revan 808 demirbaş numarasıyla kayıtlı, müellifi Derviş Muhammed Takî olan 

482b-539a varakları arasında yer alan Ġarâ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar divanınındaki zarf-filler ve 

işlevleriyle ilgilidir. 

Çalışmamızın sonucunda zarf-fiil başlığı altında incelenmesi gereken eklere, bu 

eklerin yapı ve işlevlerine dikkat çekilmiştir. Zarf-fiil ekleri hakkında yapılan 

ayrıntılı araştırma ve inceleme sonucu, Çağatay dönemi zarf-fiil eklerinin farklı 

görev ve işlevleri ortaya konularak Türk diline katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ġarâ‟ibü‟ṣ- Ṣıġar, Zarf-Fiil, Ali Şîr Nevāyî , Ek, İşlev. 
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ABSTRACT 

Gara‟ibu‟s-Sıgar, written by Ali Şir Nevayi, which means the oddities of childhood, 

is an important work of Chagatai Turkish in terms of reflecting the language features 

of the period. 

The aim of our study is to determine the adverbial verbs that increase the expression 

power of the Turkish language in Gara‟ibu‟s-Sıgar and to determine the functions of 

these adverbial verbs. 

Our research is related to the adverbial verbs and their functions in the divan of 

Gara‟ibu‟s-Sıgar, which is among the 482b-539a leafs of the Dervis Muhammed 

Taki, registered with Revan 808 fixture in the Topkapı Palace Museum Library in 

Kulliyat-ı Nevayi. 

As a result of our study, the annexes which should be examined under the adverbial 

verbs are pointed to the structure and functions of these annexes. As a result of 

detailed research and investigation about adverbial verb suffixes, The Chagatai 

period has been tried to contribute to the Turkish language by introducing different 

tasks and functions of the adverbial verb suffixes. 

 

Keywords: Gara‟ibu‟s-Sıgar, Adverbial Verb, Ali Şir Nevayi, Suffix, Function. 
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GĠRĠġ 

Fiilimsiler, fiillere getirilen bir takım özel eklerle oluşturulan bazen kalıcı nesne adı 

olan, bazen hareket anlamını yitirmeyen kelimeler türeten, anlatımı kısaltan, 

zenginleştiren bir gramer kategorisidir.  

Gerek yan cümle kurabilme özellikleri gerekse bağlaç yerine kullanılabiliyor 

olmaları eklemeli bir yapısı olan dilimizin söz diziminde, fiilimsilerin sıklıkla tercih 

edilmesini sağlar. Ayrıca girişik birleşik cümle oluştururlar. 

Hareket kavramı taşımaları, fiil köklerinden türemeleri ayrıca cümlede yüklem 

olabilmeleri, özne ve nesne alabilmeleri fiilimsileri fiillere yaklaştırıken cümle içinde 

isim, sıfat, zarf gibi kullanılabilmeleri onları isimlere yaklaştırır. Çokluk ekleri ve 

durum eki alabilmeleri de isimlere benzeyen yönleridir. Fakat ait oldukları yer 

konusunda fikir ayrılıkları söz konusudur. Üzerinde uzlaşılamayan farklı görüşlerin 

olduğu bir alandır. 

Türkçede ekler neredeyse bütün kaynaklarda yapım ekleri ve çekim ekleri olarak iki 

ana başlık altında toplanır. Yapım ekleri, kelime kök veya gövdesine getirilmesi 

sonucu kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayarak yeni fiil ya da isim 

gövdeleri oluşturan eklerdir: simit-çi, öğret-men, kitap-lık gibi. 

Çekim ekleri ise; fiil, ad kök veya gövdelerine gelerek bağlı oldukları kelime 

gruplarına göre kelimeler arasında durum (hâl), iyelik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi 

gibi geçici anlam ilişkileri kuran eklerdir: okul-a, araba-m-ı, dolap-lar, çal-dı-lar gibi. 

Yapım eki ve çekim eki ayrımındaki en önemli etken kelimenin türünü ya da 

anlamını değiştirip değiştirmemeleri olmuştur. 

Türkçede yapım ekleri dört başlıktan oluşur: 

1. İsimden isim yapan ekler 

2. İsimden fiil yapan ekler 

3. Fiilden isim yapan ekler 

4. Fiilden fiil yapan ekler 
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Genel olarak fiilimsiler üçüncü maddede yer alan fiilden isim yapan ekler başlığı 

altında yer alır. İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil yapıları olarak gruplandırılır. 

Fiilimsiler, yapı bakımından fiilden isim yapım eklerine yakın oldukları fakat hareket 

ve zaman bakımından diğer fiilden isim yapım eklerinden farklı oldukları için 

fiilimsi eklerinin belki de beşinci bir tip yapım eki olarak incelenmesi gerektiği de 

vurgulanmaktadır.
1
 

Fiilimsilerin alt başlıklarından olan zarf-fiiller ve zarf-fiillerin işlevleri çalışmamızın 

konusunu oluşturmaktadır. Zarf-fiiller cümlede genelde zarf tümleci olarak 

kullanılan yüklemi niteleyen fiilimsi türüdür. Hareket ve zaman kavramı taşırken 

aynı zamanda fiilin oluş, kılış ve tarzlarını da belirtmektedirler. Bağlaç görevinde 

kullanılabilmektedirler. Ayrıca yardımcı fiiller ve ek fiillerle birlikte kullanılarak 

yüklem olurlar, yan cümle oluşturma özellikleriyle birleşik cümleler de 

oluşturmaktadırlar.  

Zarf-fiillerin hareket ifade etmeleri zarf-fiilleri fiillere yaklaştırır. Zarf gibi 

kullanılmaları onları isimlere yaklaştıran diğer bir özellikleridir. Edatlar gibi kalıcı 

sözcükler de oluştururlar. Yardımcı fiillerin önüne gelerek yeterlilik, sürerlilik, tezlik 

ve yaklaşma anlamı veren birleşik fiiller yapmaları zarf-fiillerin önemli bir 

özelliğidir. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra Çağatay Türkçesi‟nde -(X)p zarf-fiil 

ekinin, fiil çekimlerinde kullanılmak gibi önemli bir işlevi daha vardır. 

Klasik Çağataycanın edebî dil özelliklerini en iyi Ali Şîr Nevāyî yansıtmaktadır. 

Kullandığı dildeki zenginliği ve anlatım kolaylığını fiilimsileri sık sık kullanarak 

sağladığını görmekteyiz.  

Türkçe eserlerinde Nevāyî, Farsça eserlerinde ise Fanî mahlaslarını kullanan Ali Şîr 

Nevāyî, Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu; ancak Türkçe şiirler yazanların gerçek 

şair olabileceğini savunmuştur. Bu doğrultuda eserler kaleme almıştır. Ona nazireler 

yazmak Osmanlı sarayında Avnî ile başlayan, Adlî ile devam eden ve Muhibbî ile 

son bulan bir gelenek olmuştur. Türkçenin günlük konuşmada bile tercih edilen 

Farsçadan daha zengin daha derin bir dil olduğunu zekâsı ve dili kullanmadaki 

                                                           
1
 Nesrin Bayraktar, Türkçe Fiilimsiler, Ankara, TDK Yay.,2018, s.1. 
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ustalığıyla kanıtlamış, Türkçeyi daha canlı ve işlek bir dil haline getirmiştir. 

Dönemindeki dil kendi adıyla anılacak kadar onunla özdeşleşmiştir.  

Çağatay Türkçesi‟nde zarf-fiil işlevlerini belirlemek için üzerinde çalıştığımız 

“çocukluk döneminin gariplikleri” manasına gelen Ġarâ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar adlı eserde, 

Nevāyî‟nin sanat gücünü ustalıkla kullanması ve anlam derinliği sağlamak için sık 

sık zarf-fiillerden faylanması, çalışmamızda bu eseri tercih etmemizde büyük rol 

oynamıştır. 

Bu eser, Günay Kut tarafından önce doktora tezi olarak hazırlanmış, daha sonra da 

Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Kut tarafından bilimsel yayını yapılan 

bu eserde 679 gazel, 1 müstezat, 3 muhammes, 1 müseddes, 10 bendlik bir terci-i 

bend, 147 beyitlik bir mesnevi,50 mukatta 133 rubai bulunmaktadır.
2
 Ayrıca Nevāyî, 

Bedayiu'l-Bidaye için yazdığı önsözü de eklemiştir. 

Çalışamamızda, Günay Kut‟un Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış kitabından 

faydalanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Günay Kut, Alî ġîr Nevāyî Ġarā’bü’ṣ- Ṣıġar Ġnceleme-KarĢılaĢtırmalı Metin, Ankara, TDK 

Yay., 2003, s. XLIX. 
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1. ÇAĞATAY TÜRKÇESĠ VE ALĠ ġÎR NEVĀYÎ 

1.1. Çağatay Türkçesi 

Adını Cengiz Han‟ın ikinci oğlundan alan Çağatay Türkçesi, Türk Dilleri ailesinin 

Orta Asya grubundandır. XV. yüzyıl başından XX. yüzyılın başına kadar etkisi süren 

bir edebî dildir. Günümüz Türk şiveleri içerisinde ona en yakın olanları, Özbekçe ve 

Yeni Uygurca‟dır. Karahanlılar veya Hakaniler (XI-XIII. yüzyıllar) ve Harezm (XIV. 

yüzyıl) edebî dillerinin devamı olarak Timurlular (1405-1506) idaresi altında gelişen 

bu dil, özellikle klasik biçimini Nevāyî‟nin eserlerinden almıştır.
3
 

Klasik şeklini Nevāyî‟nin eserleriyle alan Çağatay Türkçesi yııllar boyunca pek çok 

araştırmacının ilgisini çeken bir saha olmuştur. XV. yy‟dan XX. yy‟ın başına kadar 

pek çok önemli eserin oluştuğu ve pek çok değerli şairin yetiştiği bir alan olan 

Çağatay Türkçesi döneminin şüphesiz en önemli ismi Ali Şîr Nevāyî ‟dir. 

Dayandığı temel meselesinde çeşitli görüşlerin bulunduğu Çağatay edebî dilini, 

Radloff, Korş gibi Türkologlar Uygur dilinin Karahanlılar devrinden itibaren İslâmî 

kültür altında gelişen bir devamı kabul ederler. Çağataycayı klasik bir yazı dili haline 

getiren Ali Şîr Nevāyî ‟nin bu süreçte çok iyi bildiği Özbekçeden faydalandığını, bu 

sebeple Özbek yazı dilinin de kurucusu olduğunu sözlerine eklerler.
4
 

Eraslan, bu görüşelere katılmaz. Çağatay Türkçesi‟nin gelişimini belirli bir sebebe 

dayandırmayı anlamsız bulur. Dilin gelişiminde kültürün birinci derece rol oynadığı 

o dönemde, etkisi olan Moğol istilâsı, İslâm kültürü ile Fars edebî dilinin bu 

teşekkülde önemli tesirini de hesaba katmak gerektiğini sözlerine ekler. Böylelikle 

bu dilin, yeni kültür merkezlerinde gelişerek Ali Şîr Nevāyî ile klasik bir nitelik 

kazandığını, bu sebeple de Uygur kitâbet dilinin veya Karahanlı yazı dilinin devamı 

sayılmasının doğru olmadığını belirtir.
5
  

                                                           
3
Janos Eckmann,  Çağatayca El Kitabı, çev. G. Karaağaç, Ankara, TDK Yay., 2017, s.15. 

4
 Kemal Eraslan, “Çağatay Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, C:8, Ankara, 

İslam Araştırmaları Merkezi, 1992, s.168. 
5
Eraslan, age., s.168. 
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M. Fuad Köprülü de Çağataycayı, Cengiz istilâsından sonra İslâm medeniyeti tesiri 

altında ortaya çıkan Orta Asya edebî Türk lehçesi olarak tarif etmekte ve bu lehçenin 

temelini XI. yüzyıla kadar götürmektedir.
6
 

Tekin, XV. ve XVII. yüzyıllarda Altınordu devletinin asıl halkını oluşturanların ortak 

dili olduğundan bahsettiği Çağataycayı Harezm Türkçesi‟nin doğal bir devamı kabul 

eder.
7
  

Ata, Harezm Türkçesini, Çağatay Türkçesi‟nin ilk devir Türkçesi olarak sayar.
8
 

Levend, Çağataycanın gelişim kaynağı olarak yerli ağızlar ve Moğalcanın etkisi 

altında kalan Hakaniye Türkçesi‟ni gösterir.
9
 

Canpolat da Çağatay Türkçesi‟nin veya Çağatayca yazı dilinin Karahanlı ve Harezm-

Altın Ordu Türkçelerinin devamındaki yazı dili olduğunu, Timurlularla 

şekillendiğini, Ali Şir Nevāyî ile klâsik şeklini aldığını belirtir.
10

 

Gelişiminde görülen fikir ayrılıkları bu dönemde gelişen dil için kullanılan 

terimlerde de kendini gösterir: 

“Önceleri, Çağatay ulusunda yaşayan göçebe Türkler için kullanılan 

“Çağatay” terimi, daha sonraki yazarlar ve tarihçiler tarafından 

“Timurlular Devletinin Türk halkı”, “Timurlu Türkleri” için 

kullanılmıştır. Bu dönemde oluşan dili ifade etmek için de “Çağatay 

tili”, “Çağatay Türkîsi” terimleri tercih edilmiştir. Hâlbuki Çağatay 

döneminin yazar ve şairleri kendi dilleri için çoklukla “Türkî, Türk 

tili, Türkî til, Türk lafzı, Türk elfâzı, Türkçe, Türkçe til” gibi 

terimleri kullanmışlardır. Nevayî Türkçe yerine bir yerde “Çağatay 

lafzı” terimini kullanmıştır. Miznü‟l-evzân‟da ise tuyug tarifine 

geçmeden önce “Türk halkı, özellikle Çağatay halkı arasında 

                                                           
6
 Eraslan, age., s.168. 

7
 Talat Tekin, vd., Türk Dilleri GiriĢ, İstanbul, Yıldız Dil ve Edbiyat Yay. 2, 2003, s.39. 

8
 Aysu Ata, Çağatay Türkçesinin Ġlk Devresi Harezm-Altın Ordu Türkçesi, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Yayınevi, 2016, s.17. 
9
  A.Sırrı Levend, “Tarih Boyunca Türk Dili”,  Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı Belleten, Sayı: 1965, 

(1966) s.138. 
10

 Mustafa Canpolat, XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yay., 

2013, s.63. 
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yayılan vezinler” den bahsederken Türk ve Çağatay kelimelerini 

farklı anlamlarda kullanmıştır”.
11

 

Radloff ve Korş “Doğu Türkçesi” ve “Çağatayca” terimlerini farklı anlamda 

kullanmış ve Çağataycayı Eski Uygurcanın devamı olarak kabul etmişlerdir. Doğu 

Türkçesi teriminin de farklı sahalar olmak üzere bugünkü Türk dillerini kapsadığını 

belirtmişlerdir. Eski Özbekçe
 
terimi de Çağatayca da dahil olmak üzere Sovyet 

dönemi dil politikalarının etkisi ile X. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar yer alan yazı 

dillerine verilen başka bir terim olarak karşımıza çıkar.
12

 

Görüldüğü üzere Çağatay Türkçesi‟nin gelişimi ve bu dil için kullanılan terimlerde 

fikir ayrılıkları mevcuttur. Bu fikir ayrılıkları Çağataycayı devirlere ayırırken de 

yaşanmıştır: 

M. Fuad Köprülü; “XIII. yüzyılı, Çağatay Türkçesi‟nin başlangıcı olarak alır ve 

Çağataycayı şu devirlere ayırır:  

1. İlk Çağatayca devri (13. – 14. yy.) 

2. Klasik devrin başlangıcı (15. yüzyılın ilk yarısı) 

3. Klasik devir ve ya Neva‟î çağı (15. yüzyılın ikinci yarısı) 

4. Klasik devrin devamı yahut Bābur ve Şeybānīler çağı (16.yy.) 

5. Düşüş (gerileme) devri (17.-19. yy.).
13

 

Samoyloviç; şive farklarını dikkate alarak, “Çağatayca” terimini, yalnız XV-XX. 

yüzyıllar Orta Asya edebi Türk dili için kullanır. Ona göre, İslamî Orta Asya edebî 

Türk dili aşağıdaki devirlere ayrılabilir: 

1. Karahanlı Türkçesi veya Kaşgar Türkçesi (11.-12. yüzyıllar) 

2. Kıpçak-Oğuz Türkçesi (13.-14. yüzyıllar) 

3. Çağatayca (15-19. yüzyıllar) 

4. Özbekçe (20. Yüzyıl).
14

 

                                                           
11

 Mustafa Argunşah, Çağatay Türkçesi, İstanbul, 2014, Kesit Yay., s.14. 
12

 Canpolat, age., s.64-65. 
13

 Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, s.78. 
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A.M. Sçerbak, daha ileri gider ve bütün Orta-Asya Türk Edebiyatı'na Eski Özbekçe 

der. Eski Özbekçeyi üç devreye ayırır:  

1. Devir (10.-13. yüzyıl): Batı Türkçesi (Kıpçakça) ve Güney Türkçesi 

unsurlarının kabulü; Moğol istilası gelişmenin bu doğrultusuna bir son verir;  

2. Devir (14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar): Sanat dili; Çağatayca sözü yalnız 

bu devre için geçerlidir; 

3. Devir (17.-18. yüzyıl): Edebiyat diline yerli dil unsurlarının girmesi. Sovyet 

türkologlarının teorisi tabiatıyla kabul edilemez. Her ne kadar bugünkü Özbekler bir 

ölçüde eski Orta-Asya Türk halkının torunları iseler de, bu eski Özbekçe'nin 

sınırlarını bu kadar genişletmek ve Özbekçe'de Eski Türkçe'nin kesintisiz devamını 

görebilmek için yeterli değildir.
15

 

Eckmann ise Çağataycayı şu devirlere ayırır: 

1. Karahanlıca veya Hakaniye Türkçesi (11-13. Yüzyıllar) 

2. Harezm Türkçesi (14. Yüzyıl) 

3. Çağatayca (15. Yüzyıl-20. Yüzyılın başlangıcı) 

Eckmann ayrıca Çağataycanın bu beş yüzyıllık serüveninde kendi içerisinde bazı 

değişikliklere uğrayarak şu şekilde değerlendirilebileceğini ifade eder: 

1. Klasik öncesi devir (15. yüzyılın başlarından Nevayi‟nin 1465‟te ilk 

divanını düzenlemesine kadar): Bu devir bir dizi Eski Türkçe özelliğin 

muhafaza edildiği bir geçiş devridir. Başlıca temsilcileri: Sekaki, Lutfi, Ata‟i, 

Hocendi, seyyid Ahmed Mirza, Haydar, Harezmi, Yusuf, Emiri, Yakini, 

Ahmedi ve Gedas veya Geda‟i. 

2. Klasik devir (1465-1600 ): Başlıca temsilcileri Hamidi, Şeybani, 

Ubeydi, Muhammed Salih, Meclisi, Babür, Bayram Han vb. 

3. Klasik Sonrası Devir (1600-1921): Bir taraftan Nevayi dilinin dikkatli 

bir taklidi, diğer taraftan Özbek unsurlarının etkisi vardır. Başlıca 

                                                                                                                                                                     
14

 Eckmann,  Çağatayca El Kitabı, s.19. 
15

  Mehmet Akalın, Tarihi Türk ġiveleri, Ankara, Sevinç Matbaası, 1979, s.229-230. 
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temsilcileri: Ebü‟l-gazi Bahadur Han, Baba Rahim Meşreb, Şaykali, Şufi Yar, 

Turdı, Hüveyda, Mü‟niş Harezmi, Muhammed Rıza Agahi, Ömer Han Nadire, 

Mahzüne, Üveysi, Nadir, Külhani, Mahmur, Mukimi, Furkat, Ubeydullah 

Zevki, Osman Hoca Zari, Nemenganlı Şevki, vb.
16

 

Eckmann bu tasnifi yaptıktan sonra; Çağataycanın şimdiye kadar yapılmış tarifleri 

arasında en çok Samojloviç‟inkinin dil tarihi gerçeklerine uyduğunu ve dönemsel 

ayrımları yaparken ondan esinlendiğini sözlerine ekler.
17

 

Caferoğlu şimdiye kadar bahsettiğimiz bu farklılıkları şu sözleriyle eleştirmiştir: 

Orta-Asya Türk dili tarihi akışında, en çok gelişme aşaması geçiren edebî Çağatay 

Türkçesi için rastgele kullanılan terimler Türk dili ve edebiyatı alanında içinden 

çıkılmaz bir hal almıştır. Bazıları, Çağataycanın XV.-XVI. yüzyıllarda Orta-Asyada 

gelişme bulmuş yeni ve müstakil bir edebî Türk dili olduğunu ifade ederken bazıları 

da Özbekçenin ilk örneğinden başka bir şey olmadığını ifade etmişlerdir. İki 

birbirinden ayrı ve hatta zıt Türk şiveleri arasında, köprü vazifesi gören bir şive 

niteliğinde olduğunu ileri sürenler de bulunmaktadır. Ancak bütün bu fikirler 

Çağataycanın gerçek anlamını ortaya çıkarmaktansa Çağataycayı içinden çıkılmaz 

bir hale sokmuştur.
18

 

Caferoğlu değerlendirmesine şu şekilde devam etmektedir: 

Çağatayca, her ne kadar bugünkü Özbekçenin edebî kaynağını oluştursa da bu iki 

edebî dili birbirinden ayıran kendilerine has pek çok özellik de vardır. Bu sebeple 

kökünü, Yusuf Has Hacip tarafından işledikten sonra, Nevāyî devrine kadar birkaç 

yüzyıl boyunca Orta-Asya‟nın edebî ve kültür dilini teşkil etmiş olan “Müşterek 

Orta-Asya edebî Türkçesi”nden alan Çağatayca XV.-XVI. yüzyıllarda Semerkant ve 

Herat‟ta yetkinlik kazanarak, edebî Özbekçenin temelini oluşturmuştur. Günümüzde, 

bu edebî Türkçe gelenekleri Özbek şairleri tarafından devam ettirilmektedir.
19

 

                                                           
16

 Eckmann,  Çağatayca El Kitabı, s.20. 
17

 Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, s.78. 
18

 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, Ankara, Altınordu Yay., 2015, s.162-163. 
19

 Caferoğlu, age., s.172-173.  
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1.2. Ali ġîr Nevāyî 

Ali Şîr Nevāyî Uygurlara mensup bir aileden gelmektedir. 17 Ramazan 844 (9 Şubat 

1441) tarihinde Herat'ta doğmuştur. Babası Kiçkine Bahşi ya da Kiçkine Bahadır‟dır, 

Horasan hâkimi Ebu‟l-Kâsım Babur‟un hizmetinde bulunmuştur. Babür Şah'ın 

sarayında da önemli bir mevki sahibi olmuştur. Annesinin dedesi Ebû Said Çiçek ise 

Hüseyin Baykara'nın dedesi Baykara Mirza‟nın uluğ beyi (beylerbeyi) idi. Şâhrûh'un 

ölümüyle çıkan karışıklıklar üzerine Kiçkine Bahadır o sırada altı yaşlarında olan 

Nevāyî‟i yanına alarak Yezd üzerinden lrak'a gitti. Bu yolculuk sırasında Zafernâme 

müellifi Şerefeddin Ali Yezdî ile karşılaşan Nevāyî, aralarında geçen konuşmaya 

daha sonra Mecâlisü'n-Nefâis adlı eserinde yer vermiştir. 1452 yılında Sultan Ebu‟l-

Kâsım Babur‟un Horasan hâkimi olmasıyla baba-oğul Horasan‟a dönmüştür. Bu 

dönemde babası bir süre Sebzvâr şehri emirliğinde bulunmuştur. Nevāyî, 

küçüklükten itibaren Mîrzâ Baykara‟nın torunu Emîr Gıyâsüddîn Mansûr‟un oğlu 

Hüseyn-i Baykara ile birlikte büyümüş, birlikte öğrenim görmüştür.  Ölünceye kadar 

sürecek olan dostlukları da bu dönemde filizlenmiştir.
20

 

Ebu‟l-Kâsım Babur, hem Ali Şîr‟in eğitimine hem de süt kardeşi olan Mirza Hüseyin 

(Sultan Hüseyin Baykara)‟in eğitimlerine çok önem vermiştir, onlar da bu ilginin 

etkisiyle Farsça ve Türkçe şiirler söylemeye yönelmişlerdir. Ebu‟l-Kâsım Babur 

1456‟da Meşhet'e giderken Mirza Hüseyin ile Ali Şîr'i de yanına almıştır. Ebu‟l-

Kâsım Babur‟ın ölümünden kısa bir süre sonra Kiçkine Bahadır da ölünce, Nevāyî‟i, 

Timur sülalesi emirlerinden Seyyit Hasan Erdeşir himayesi altına almış, ona kendi 

evladı gibi davranmıştır.
21

 

Nevāyî, on dokuz yaşlarında meşhur mutasavvuf şairi Abdurahmân Câmî ile 

tanışarak onun öğrencisi olmuştur. A. Câmî, onun hem şair, hem devlet adamı olarak 

yetişmesini sağlamıştır. 
22

 

Çocukluğu Hüseyin Baykara ile geçen Nevāyî, 1469‟da Baykara tahta çıkığı 

dönemde de onun yanında yer almıştır. Yakın arkadaşı olduğu Baykara‟nın naipliği 

                                                           
20

 Canpolat, 2013, s.73-74; Levend, 1966, s.286; Kut, 1989, s.449. 
21

 Levend, “Ali Şir Nevaî”,  s.286. 
22

 Serdar Bulut, “Asya Coğrafyası‟nın Büyük Edibi Ali Şîr Nevâî‟nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri 

ve Türk Dili‟ne Katkıları”,  Akademik Sosyal AraĢtırmalar, Sayı:1, (2017)  s.27. 
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ve nedimliğini de üstlenmiştir. 3 Ocak 1501 tarihinde yine doğduğu şehirde hayatını 

kaybetmiştir. Ölmeden önce kendisi için yaptırdığı Kudsiye Camisi yakınlarındaki 

mezarına defnedilmiştir.
23

 

Ali Şîr Nevāyî denince akla sadece Çağatay dili değil, bütün Türk dili akla 

gelmektedir.O, dönemindeki dilin kendi adıyla anılmasına sebep olacak kadar 

dönemine damgasını vuran iyi bir Türkçeci ve milliyetçidir. Ayrıca Nevāyî, 

döneminin en önemli şairi olmasınn yanında, iyi bir devlet adamı, iyi bir sanatçı ve 

âlimdir.  

Türkçe yazma tutkusundan dolayı “zü‟l-lisâneyn” (iki lisan sahibi) olarak tanınan 

Nevaî, Orta Asya Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde en etkili isimdir. Bu 

sebepledir ki Çağataycaya “Nevāyî dili” denilmiştir. Divan şiirine Türk hayatından 

gelen millî ve mahallî unsurlar kazandırmıştır.
24

 

“Nevâî‟nin şöhreti, yalnız Çağatay alanı içerisinde kalmamış, siyasî 

ve coğrafî sınırları aşarak bütün Türk ülkelerine yayılmış, eserleri 

her yerde zevkle okunmuş, yüzyıllar boyunca yetişen nice ünlü 

şairleri etkisi altında bırakmıştır. Pek çok Osmanlı şairi, nazireler 

yazarak hatta Çağatay Türkçesinde şiirler kaleme alarak Nevâî‟ye 

olan şükran borçlarını dile getirmekten geri kalmamışlardır”.
25

 

Devrinde dilini kültür dili haline getirmiştir. Dönemindeki şairleri hatta hükümdarları 

bile tesiri altına almış ona nazire yazmak övünç kaynağı olmuştur.
26

 

Çetindağ da Fatih Sultân Mehmet‟in sekiz tane gazelini Nevāyî‟ye nazîre olarak 

yazdığını belirtir. Ayrıca, Nevāyî ‟nin şiirleriyle doğrudan temasa geçen ve ona 

nazîre yazan otez beş civarında şairin isimlerini şu şekilde sıralar: “Fuzûli, Ahmed 

Paşa, Kemâlpaşa-zâde, Lamiî Çelebi, Necatî, Ca'fer Çelebi, Katibî, Muhibbî, 

Karamanlı Nizamî, Muhyî, 'Ulvî, 'Avnî, Bâkî, Usûli, Hayalî Bey, Nev'î, Cem Sultan, 

                                                           
23

 Argunşah, age., s.40. 
24

 Kut, “Ali Şîr Nevâî”, s.448. 
25

 Canpolat, age.,  s.75. 
26
Argunşah, age.,  s.42. 
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Ȃşık Çelebi, Basîrî, Ş.Yahyâ, 'Adlî, Sehî Bey, Yahya Bey: Şarklı Surûrî, Mesîhî, 

'Adnî, Fedâyî, Kemâl, Sâlih”.
27

 

Hatta kendi döneminin en iyi şailerinden olan Mevlana Lütfi, Nevāyî ‟nin 

Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar adlı divanında yer alan bir gazel için şöyle demiştir: “Eğer fırsatım 

olsaydı Fars ve Türk dillerinde yazdığım 10-12 bin mısralık şiirlerimi bu gazelle 

değişirirdim”.
28

 

Kalemine böylesine hayranlık uyandıran Nevāyî sadece yetiştiği toparakları değil 

tüm Türk dünyasını da etkisi altına almıştır. Hayatının son yılarında da Hüseyin 

Baykara‟nın isteğiyle eski ve yeni şiirlerini Hazayinü‟l-Maani adı altında toplamış ve 

dört divana ayırmıştır. Divanlarının her birine ömrünün dört çağına göre isimler 

vermiştir. İlk divanı Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar (çocukluk döneminin gariplikleri)‟ da 7-8 ile 

20, ikinci divanında Nevadirü‟ş- Şebab (gençlik döneminin nâdireleri)„da 20 ile 35, 

üçüncü divanın Bedayiü‟l- Vasat (orta yaşlılığın güzellikleri) „ta 35 ile 45 ve 

dördüncü divanın Fevayidü‟l-Kiber (yaşlılığın faydaları) ‟de 45 ile 60 yaşaları 

arasında yazdığı şiirleri topalamıştır.
29

 

Köktekin de Nevāyî‟nin Türkçe hassasiyetine değinerek: “Çağataycanın diğer 

temsilcilerinin hepsinin verdiği eserlerin toplamından daha da fazla eser yazdığını 

söylersek mübalağa etmiş olmayız sanıyorum. Ali Şir Nevâyî, içinde Ġarȃ‟ibü‟ṣ-

Ṣıġar, Nevadirü'ş-Şebâb, Fevâyidü'l-Kiber, Ferhad ü Şirin, Leylî vü Mecnun, 

Nazmü'l-Cevâhir, Mecâlisü'n-Nefâis, Mîzânü'l-Evzân, Lisânü't-Tayr ve 

Muhâkemetü'l-Lugateyn gibi eserlerin de bulunduğu yaklaşık 30 eserin sahibidir”. 

Şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.  

“Bu 30 eserin içinde, beş divanından biri olan Farsça divanının dili 

doğal olarak Farsça, diğerlerinin hepsinin dili Türkçedir. Bunların 

bir kısmının tercüme eserler olduğunu söyleyelim. Ali Şir Nevâyî 'de 

hedef millî bir dil ve millî bir edebiyattır. Bunun için bu kadar çok 

eser yazmıştır. O, bütün hayatı boyunca, Farsçanın o devirdeki 

                                                           
27

 Yusuf Çetindağ,  Ali ġîr Nevâî’nin Batı Türkçesi Divan Edebiyatına Tesiri, Ankara, Gazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s.117-127. 
28

 Bulut, agm., s.24. 
29

 János Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, haz. O. F. 

Sertkaya, Ankara, TDK Yay., 2017, s.193. 
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üstünlüğüne rağmen, kendi millî edebiyatının temelini oluşturmak 

için gayret etmiş, bunu kendisi için kutsal bir görev saymıştır. Millî 

edebiyat için gösterilen bu gayret elbette millî bir dil için de 

geçerlidir. Çünkü Nevâyî‟ de Türkçe sevgisi her şeyin üstündedir. 

Çağdaşları ve daha sonraki devrelerdeki yazar ve şairlerin de 

desteğiyle Ali Şir Nevâyî bu amacına ulaşmıştır”.
30

 

Çağatay Türkçesinin ve Çağatay Türkçesi edebî dilinin öncüsü olarak görülen 

Nevāyî, görüldüğü üzere dönemi ve dönemi sonrası pek çok şairin esin kaynağı 

olmuştur. Türk dilini Farsçadan üstün görmesi ve henüz yeni şekillenen bir dilde 

kalemini ustalıkla kullanması bütün dikkatleri Çağatay Türkçesi üzerine çekmiştir. 

Zekâsını ve yaratıcılığını, gençlere Türkçenin Farsçadan ne kadar üstün olduğunu 

göstermek için büyük ustalıkla kullanmış ve her zaman milli bir ruhla hareket 

etmiştir. Türkçenin anlatım gücü ve işleklik açısından Farsçadan üstün olduğunu her 

fırsatta dile getirmiş ve Türkçe şiir yazmayan şairlerin gerçek şair olamayacaklarını 

belirtmiştir. 

Çok üretken bir edip olan Nevāyî, hayatı boyunca 29 eser kaleme almıştır. Bütün 

eserlerinde Türkçe hassasiyetini korumuş, bu durum Muḥâkimetü‟l-Luğateyn‟de 

zirveye çıkmıştır. Eserleri konularına göre şu şekilde sınıflandırılabilir: 

I. Divanları (Hazā‟inü‟l-meānī):  

1. Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar 

2. Nevâdirüş-Şebâb 

3. Bedâyi‟ü‟l-Vasat 

4. Fevâidü‟l-Kiber 

5. Farsça Divanı 

II. Hamsesi 

6. Hayretü‟l-Ebrâr  

7. Ferhad u Şîrîn 

                                                           
30

 Kâzım Köktekin, “Ali Şir Nevâyî‟nin Türkçeciliği”, A.Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü 

Dergisi, Sayı: 19, (2002), s.118-119. 
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8. Leylî vü Mecnûn 

9. Seb‟a-i Seyyâre 

10. Sedd-i İskenderî 

III. Tezkireleri  

11. Mecâlisü‟n-Nefâ‟is 

12. Nesâ‟imü‟l-Mahabbe  

IV. Dil ve Edebiyat Eserleri 

13. Risâle-i Mu‟amma 

14.  Mîzânü‟l-Evzân 

15. Muḥâkimetü‟l-Luğateyn 

V. Dinî ve Ahlakî Eserleri  

16. Münâcât 

17. Çihil Hadîs 

18. Nazmu‟l-Cevâhir  

19. Lisânü‟t-Tayr 

20. Sirâcü‟l-Müslimîn  

21. Maḥbûbü‟l-Kulûb 

VI. Târihî Eserleri 

22. Târîh-i Enbiyā vü Hükemā 

23. Târîh-i Mülûk-i Acem 

24. Zübdetü‟d-Tevârîh 

VII. Biyografik Eserleri 

25. Hâlât-ı Seyyid Hasan-ı Erdeşîr 

26. Hamsetü‟l-Mütehayyirîn 

27. Halat-ı Pehlevân Muhammed 

VIII. Belgeler 

28. Vakfiyye  
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29. Münşe‟ât.31 

Eserlerinin her biri yaşadığı dönemin diline, kültürüne ve aydınlanmasına hizmet 

eden Nevāyî, görüyoruz ki Çağatay dili dönemindeki diğer pek çok şairin hepsinin 

vermiş olduğu eserlerden daha fazla eser vermiştir. Farsçaya karşı Türkçenin 

savunucusu olmuştur. Halka halkın diliyle hitap ederek dilde sadelikten yana 

olmuştur. 

XIII. yy‟da Ȃşık Paşa‟nın  

“Türk diline kimse bakmaz idi, 

Türklere hergiz gönül akmaz idi. 

Türk dahi bilmez idi bu dilleri 

İnce yolu ol ulu menzilleri”.  

Mısralarıyla başlayan uyanışın Nevāyî‟nin XV. yy‟da kaleme aldığı Muḥâkimetü‟l-

Luğateyn ile zirveye çıktığını söyleyebiliriz. Nevāyî asırlarca ihmal edilen Türk 

dilinin hem sanat hem de bir bilim dili olduğunu eserleriyle ispat etmiştir. Türk 

dilinin anlatım imkânlarının zenginliğini eserleriyle ortaya koyan Nevāyî ve 

eserlerinin fiilimsilerin alt kategorilerinden birini temsil eden zarf-fiiller açısından 

incelenmesi önem arz etmektedir. Zarf-fiil eklerinin kullanımı bakımından zengin bir 

metin olan Ġarâ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar, eklerin çok çeşitli işlevlerini, anlam inceliklerini 

yansıtması bakımından çalışmamıza konu olmuştur. Zarf-fiillerin genelde Türk 

diline, özelde ise çalışmamıza konu olan esere katkılarının belirlenmesi 

çalışamamızın amacını teşkil etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

Kut, Alî ġîr Nevāyî  Ġarā’bü’ṣ-Ṣıġar inceleme-KarĢılaĢtırmalı Metin, s.X-IX. 
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2. ZARF-FĠĠLLER 

2.1. Zarf-Fiilin Tanımı 

Zarf-fiillin ne olduğuyla ilgili dilbilimcilerin görüşlerine geçmeden önce zarf-fiiller 

için kullanılan terimlerden bahsetmekte yarar olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda 

dilbilimcilerin bazılarının aynı terimleri kullandıklarını bazılarıının ise farklı terimler 

tercih ettiklerini görmekteyiz: Gencan,
32

 Vardar
33

 ulaç ve bağeylem; Eckman
34

 ve 

Karaağaç
35

 zarf-eylem; Ergin
36

 ve Timurtaş gerundium;
37

 Aksan ulaç;
38

 Gülsevin
39

 

zarf fiil ve gerundium; Şahin
40

 zarf-fiil, bağ-fiil ve gerundium; Banguoğlu,
41

 

Bayraktar,
42

 Tiken,
43

 Argunşah,
44

 Korkmaz,
45

 Deny
46

 ve Serebrennikov
47

 zarf-fiil 

terimlerini kullanan dilbilimcilerdir.  

Dursunoğlu ise Türk dilinde en fazla kullanılan terimin zarf-fiil ve ulaç olduğunu 

tespit etmiştir.
48

 

Değindiğimiz gibi farklı terimlerle karşılanan zarf-fiillerle ilgili tanımlar da şu 

şekildedir: 

Gencan: “kurduğu önermeyi başka bir önermeye bağlayan eylemsidir.” şeklinde kısa 

bir tanımlama yaptıktan sonra görevleriyle ilgili de şunları ekler: 

                                                           
32

 T. Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ankara, Tek Ağaç Eylül Yayıncılık., 2007, s.443. 
33

 Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul,  Multilingual, 2002, s.202 
34

 Eckmann,  Çağatayca EL Kitabı,  s.107. 
35

 Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara, Akçağ Yay., 2016, s.380. 
36

 Muharrem Ergin, Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dil Ve Edebiyatı Bölümleri Ġçin 

Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Bayrak Yay., 1988, s.319. 
37

 Faruk Kadri Timurtaş, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul, Kapı Yay., 2012, s.137. 
38

 Doğan Aksan, Anlambilim, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2016, s.249. 
39

 Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara, TDK Yay., 2017, s.135. 
40

 Hatice Şahin,  Eski Anadolu Türkçesi, Ankara, Akçağ Yay., 2015, s.73. 
41

 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Ankara, TDK Yay., 2015, s.427. 
42

 Nesrin Bayraktar, Türkçede Fiilimsiler, Ankara, TDK Yay., 2018, s. 137. 
43

 Kâmil Tiken, “Eski Anadoulu Türkçesinde Edat ve Zarf-Fiillerin Fonksiyonları, İstanbul, 

İstanbul Üniversitesi, 1993.s.186. 
44

 Argunşah, age., s.156. 
45

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, Ankara, TDK Yay., 2017, s.841. 
46

 Jean Deny, Türk Dil Bilgisi, çev. Ali Ulvi Elöve, İstanbul,  Kabalcı Yayınevi, 2009, s. 765. 
47

 B.A. Serebrennikov  vd., Türk Yazı Dillerinin KarĢılaĢtırmalı Tarihî Grameri, çev. Tevfik 

Hacıyev vd., Ankara, TDK Yay., 2018, s.197. 
48

 Halit Dursunoğlu,Türkiye Türkçesinde Terim ve Bilgi Birlikteliği Açısından Fiilimsiler 

Üzerine Bir Değerlendirme,  F.B. Aksu, Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildiriler, Ankara, 

TDK Yay., 2014, s. 96-97.  
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“Ulaçlar, dilimizin pek değerli bir özelliğidir. Birçok dilde 

önermeleri, ancak, ilgi adılı ya da bağlaç gibi bir sözcük bağlar. 

Türkçemizde bu görevi ortaçlarla ulaçlar yapar. Böylece 

tümcelerimiz bir takım fazlalıklardan sıyrılmış olur. Çünkü bu çift 

görevli öğeler, bir yandan önermelerinin yüklemleri olurken, bir 

yandan da kurdukları önermeyi başka bir önermeye bağlarlar”.
49

 

Ayrıca Gencan, “bağfiil” olarak da adlandırdığı zarf-fiillerin bağlama işlevi üzerinde 

durmuş ve onları bağlaç yapımında işlek olarak kullanılan dil birlikleri şeklinde 

değerlendirmiştir. 

Eckmann: “Zarf-eylem, bir eylemin bildirdiği hareketi, bir zarf-eylem şeklinde ifade 

eder. Bir eylem olarak özne, nesne ve zarf niteleyicileri alabilir. İngilizcedeki 

“subordinate clause”lara karşılık olan bu söz öbeklerinin mantıksal eylemi gibi bir 

görev taşıyabilir fakat şiir dışında (krş.126. bölüm) bir cümlenin eylemi olarak 

kullanılmaz”.
50

 

Argunşah: “Zarf-fiil ekleri fiilleri zarflaştıran eklerdir”.
51

 

Banguoğlu: “Zarffiiller fiilin zarf işleyişine girmek üzere aldığı özel şekillerdir”.
52

 

Bilgegil: “Fiil kök veya gövdesinden teşkil oldukları halde, bağlaç niteliği taşıyan, 

fazla olarak nefislerindeki eylem kavramından dolayı yan cümleciklerde yüklem 

görevi alan kelimeler, bağ fiillerdir”.
53

 

Gülsevin: “Fiilleri başka fiillerle bağlamak üzere zarflaştıran eklerdir”.
54

 

Vardar: “Eylemden türeme, çoğunlukla belirteç işlevi yerine getiren eylemsi”.
55

  

Korkmaz: “Zarf-fiiller, bir yanıyla fiil, bir yanıyla da zarf özelliği taşıyan gramer 

kategorileri oldukları için fiil yönleriyle yalnızca hareket ve zaman kavramını 

karşılarlar; zarf yönleriyle de bir oluş ve kılışın durum ve tarzını bildirme niteliğine 

                                                           
49

 Gencan, age.,  s.443 
50

 Eckmann, Çağatayca El Kitabı, s.107. 
51

 Argunşah, age., s.156. 
52

 Tahsin Banguoğlu, age.,  s.427. 
53

 Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, İstanbul, Dergah Yay., 1984, s.283. 
54

 Gülsevin, age., s.135. 
55

 Vardar, age., s.202. 
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sahiptirler. Bu nedenle cümlede, şahsa ve zamana bağlı bir yargı bildirmeyen; ancak 

yargı bildiren fiiller yanında, onlardaki oluş ve kılışın durum ve tarzını belirleyen 

zarf görevi yüklenirler. Daha kestirme bir anlatımla, zarf-fiiller, fiillerin zarf görevi 

yapan yardımcılarıdır. Çekimli fiile dönüşmeleri mümkün değildir”.
56

 

Korkmaz gibi zarf-fiillerin çekimsiz unsur olmalarını önceleyen gramerciler (Gabain, 

Bayraktar, Eker vb.) kategori sorununa da değinerek tanımlarını 

ayrıntılandırmışlardır. 

Ergin: “Gerundiumlar hareket hali ifade eden fiil şekilleridir. Bunlar ne fiil çekimleri 

gibi şekle, zamana ve şahsa bağlanmış bir hareket, ne partisipler gibi nesne ifade 

eder. Gerundiumlar şahsa ve zamana bağlanmayan mücerret bir hareket hali 

karşılarlar. Hal ve durum karşılayan kelimelere zarf diyoruz. Şu halde gerundiumlar 

fiillerin zarf şekilleridir. Onun için partisipe isim fiil dediğimiz gibi, gerundiuma da 

zarf fiil diyebiliriz”.
57

 

Adlandırma sorununa isim fiile nispet ederek çözüm öneren Ergin, zarf-fiili hareket 

hali ifade etmesi yönüyle tarif ederek cümleye dinamizm kazandırarak yeknesaklığı 

giderdiğine atıfta bulunmuştur. 

Daşdemir: “Zarf-fiiller, olumluluk-olumsuzluk karşıtlığına sahip fiillerin geçici 

olarak zarflaşmış (ing. adverbialisation) şekilleridir. Zarf yan cümlesi ya da 

gerundium bloku (G) dediğimiz bu bloklar, temel cümleye veya başka bir yan 

cümleye bağlanan tümleçler oluşturur.”
58

 

Bayraktar: “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 birlikte kullanılarak birleşik fiiller 

kurmak olan zarf-fiiller, cümlede bağlaç görevinde kullanılabilirler ve birleşik 

cümleler kurabilirler”.
59

 

                                                           
56

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.841. 
57

Ergin, age., s.319. 
58

 Muharrem Daşdemir, Türkçenin Yapısal-ĠĢlevsel Söz Dizimi, Erzurum, Fenomen Yayıncılık, 

2015, s.100. 
59

 Bayraktar, age.,  s. 137. 
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Zarf-fiillerin çekimsiz oluşu, cümledeki bağlama işlevi ve cümlenin yapısına etkisi 

göz önünde bulundurularak yapılan bu tanımlama dikkatleri görev konusuna 

çekmektedir. Birçok tanımda da zarf-fiillerin çekimsiz unsur oluşu, bağlaç göreviyle 

kullanıldıkları ve birleşik cümleler oluşturdukları ortaklaşılan noktalardır. 

Şahin: “ Bu kelimeler sıfat-fiillerden farklı olarak zaman kavramı taşımazlar. Bunun 

yanında kişi kavramı da taşımazlar. Ancak hareket kavramını bünyelerinde 

bulundururlar ve cümlede yüklemi çeşitli açılardan tamamlarlar. Fiillerin zarf 

şekilleri olarak belirtilen zarf-fiiller isim olarak çekime „girmezler”.
60

 

Deny, hâl ve şarta ait uymak (subordonnées circonstancielles) eylemleri olarak 

adlandırdığı zarf-fiilleri ana eylemi sebep, hâl, zaman, şart gibi görevleri yönüyle 

etkileyen ikinci derece eylemleri bildirirler diyerek zarf-fiillerin işlevleri üzerinde 

durmuştur.
61

 

Tiken: “Zarf-fiil, esas itibariyle hareket ifadesini korumak kaydıyla fiilden teşkil 

edilmiş zarflara verilen addır; fakat bazılarının ulama fonksiyonuyla da kullanıldığı 

görülmektedir”.
62

 

Karaağaç, zarf-fiillerin yüklemlere durum eki getirilerek yapıldığını ve zarf-fiillerin 

cümleyi yeni bir cümle içinde yeni bir ilişkiye hazırladığını belirtir. Zarf-fiil 

oluşturan eklerin ise ad durum ekleri ve çekim edatları olduğunu savunur.
63

 

Karaağaç, Türkiye Türkçesinde kullanılan zarf-fiil eklerini de şu şekilde sıralar: “-a/  

-e, -ı/-i/-u/-ü, -ıp/-ip/-up/-üp, -alı/-eli, -ınca/-ince/-unca/-ünce, -dığında/-diğinde/        

-duğunda/-düğünde, -dıkça/-dikçe/ -dukça/ -dükçe/ -tıkça/-tikçe/-tukça/-tükçe, -arak/ 

-erek,  -madam/-meden, -maksızın/-meksizin, -anda/-ende”.
64

 

Türkiye‟de yapılan gramer çalışmalarında zarf-fiil teriminin yaygın bir şekilde kabul 

görmüş olması, zarf-fiil eki alan fiil tabanının yan cümle oluşturması ve cümlede zarf 

göreviyle kullanılmasıyla zarf-fiilin temel işlevini uygun şekilde belirtmesi 

bakımlarından çalışmamızda zarf-fiil terimi tercih edilmiştir. Zarf-fiiller soyut bir 
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hareket hâlini karşılarken fiiller gibi çekime girmezler. Asıl hareketi çeşitli yönlerden 

niteleyerek anlaşırlırlığa katkı sağlarlar. Fiillerin bazı eklerle giridiği bu durum 

cümlede karşımıza zarf olarak çıkar. Zarf-fiiller; cümleleri bağladıkları için bağlaç, 

yan cümlenin yüklemi oldukları için fiil, asıl fiilin anlamını tamamladığı için zarf 

olan sözcüklerdir. İşlevindeki çeşitlilik tanımlara da yansımış ve adlandırılmasında 

dahi sorunlara yol açmıştır. 

Çalışmamıza yararı olacağını düşündüğümüz için zarf-fiil eklerinin gelişim 

süreçlerine kısaca değindikten sonra yapı ve işlevleri hakkındaki görüşlere de yer 

vermek istiyoruz. 

Korkmaz: “Türk dilinin öteki ek türleri gibi, zarf-fiil eklerini de işleklik dereceleri 

açısından bir değerlendirmeden geçirdiğimizde, görürüz ki, bunlardan bir kısmı 

metinlerde eskiden beri devam edegelen canlı ve işlek eklerdir. İçlerinde yalnız 

belirli devirleri, belirli yazı dillerini veya lehçeleri temsil edenler bulunduğu gibi, 

çok daha eski devirlerden intikal etmiş arkaik bir şekil olarak, varlıklarını daha az 

sayıdaki örneklerle devam ettirenler de vardır”. 

Korkmaz değerlendirmesine şu ifadeleri de eklemektedir: “Türkçede eski devirlerden 

beri zaman, bölge ve yazı dilleri ayrılığı temelinde birbiri ile ortaklaşan veya 

birbirinden ayrılan birtakım şekiller kullanılagelmiştir:” -a/-e, -u/-ü, -ı/-i, -p (-ıp/      

-ip,-up/-üp), -n, -pan/-pen, -uban/-üben, -arak/-erek, -ıcak/-icek, -ġaç/-geç, ġalı/-geli, 

-ġınça/ -ginçe, -ınca/-ince v.b.”
65

 

Çalışmamız Çağatay dili dönemindeki Ġarâ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar adlı eserle sınırlı olduğu için 

eserimizde tespit ettiğimiz on yedi adet zarf-fiil eki ve bu eklerin işlevleri üzerinde 

durulacaktır: “/-A/~/-y/, /-(A)rdA/, /-(A)rgA/, /-GAç/, /-GAlI/, /-AlI/, /-GAnçA/,       

/-GAndA/, /-GAndIn/, /-GInçA/, /-GUçA/, /-MAstIn/, /-mAy/, /-mAyIn/, /-(I)p/,       

/-(I)bAn / ”. 
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2.1.1. /-A/~/-y/ Zarf-Fiil Eki 

Bu zarf-fiile bütün Türk yazı dillerinde rastlanılması, bu zarf-fiilin ön Türkçede var 

olduğunun göstergesidir. En eski zarf-fiil eklerinden biridir. Ancak çağdaş Türk yazı 

dillerinn hiçbirinde ön planda olan bir zarf-fiil değildir. Değişken bir ektir, bu 

değişkenliğin sebebi; başka şekiller ile eş seslilik yaratması ve gerektiği kadar 

dikkatli ifade edilmeyişindendir;  krş. Tat. båra „giderek‟ ve båra  „o gider‟.
66

 

Günümüz Türkçesinde, “ koş-a koş-a, dur-a dur-a, oyna-y-a oyna-y-a, gez-e gez-e, 

gül-e gül-e, gezin-e gezin-e, düş-e kalk-a, bat-a çık-a, bağır-a çağır-a, gül-e ağla-y-

a” misallerinde olduğu gibi zarf fiil tekrarlarında görülen bir ektir. Günümüzde bu 

ekle yapılmış zarf fiiller tek olarak kullanılmamaktadır. Tekrarlı şekilde kullanlması 

sonucu zarf olur. Eskiden bu zarf fiiller tek olarak da kullanılabilirlerdi: koş-a (git-), 

çek-e (götür-), kov-a (var-) misallerinde olduğu gibi. Eski Anadolu Türkçesinden 

sonra bu kullanım kaybolmuş ve sadece tekrarlı kulanımı kalmıştır”.
67

 

Eckmann, bu zarf-fiil ekinin Çağataycadaki durumu ile ilgili şunları ifade eder: 

“Ünsüz ile biten eylem kök ve gövdeleri ekin -a/-e biçimini, ünlü ile biten eylem kök 

ve gövdeleri ise -y biçimini alır; al-“alarak”, kör-e “görerek”, de-y “diyerek”, oku-

y”okuyarak” olumsuz biçim, -ma-y /-me-y “almadan”, oku-ma-y “okumadan” 

şiirde, vezin gereği bazen, -yu /-yü eski biçimleri de bulunur: yığla-yu “ağlayarak”, 

iste-yü “isteyerek” (zarf-eylemin ünsüzle biten eylem kök ve gövdelerinden sonra 

getirilen -u/-ü biçimlerine rastlanmaz.)” .
68

 

“/-A/~/-y/,” zarf-fiil eki için benzer ifadeleri kullanmayı Argunşah da tercih etmiş ve     

“/-mA/” olumsuzluk ekinin daima “/-y/” eki aldığını belirtmiştir.
69

 

Korkmaz, bu türden zarf-fiil ekleri içinde kalıplaşmaya en uygun zarf-fiil ekinin bu 

ek olduğunu eklemiştir. Türk dilinin hemen hemen her devir ve lehçesinde olduğunu 

ve yeni anlamlı kelimelerin isim, edat, zarf ve bağ başlıklarına uyduğunu belirtir.
70
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Dilbilimciler genellikle bu zarf-fiil eklerini hâl gerundiumları başlığı altında inceler. 

İkilemelerde kullanılır. Anlam olarak gelişim sürecinde de bugün de “/-arak/,/-erek/” 

anlamını barındırır ve tasvir fiili yapmak için de kullanılırlar. Ayrıca zarf ya da edat 

gibi kalıcı sözcük yapma işlevleri de vardır.
71

 

2.1.2. /-(A)rdA/ Zarf-Fiil Eki 

Geniş zaman sıfat-fiil eki {-Ar} ile bulunma hâl ekinin {-dA}  birleşmesiyle oluşan 

bir zarf-fiil ekidir. Ek, şekil bakımından geniş zaman sıfat-fiilinin kullanımına 

uygunluk göstermiş ve “/-rdA/, /-ArdA/, /-UrdA/” şekillerinde kullanıldığı 

görülmüştür.
72

 

Bu ek,  eklenmiş olduğu fiille cümlede yüklem görevinde kullanılan fiilin bildirdiği 

hareketin aynı zamanda gerçekleştiğini ifade etmekte ve genellikle “-IncA, -ken,       

-dIktA, -dIğIndA, -dIğI zaman, -urken” anlamlarında zaman zarfı olarak 

kullanılmaktadır.
73

 

Kendisini ilk kez Karahanlı Türkçesinde gösteren bu zarf-fiil eki, bu dönemin 

devamı sayılan Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçelerinde de kullanılmış; fakat Batı 

Türkçesinde kendine yer bulamamış,  bugün ise Yeni Uygur Türkçesinde varlığını 

sürdürmektedir.
74

 

2.1.3. /-(A)rgA/ Zarf-Fiil Eki 

Tosun, bu ekle ilgili şu ifadeleri kullanır: “Türk dilinde, gelecek zaman sıfat-fiil eki 

{-Ar} ve yönelme hal eki {+GA}‟nın birleşmesi ile oluşan bu birleşik zarf-fiil eki, 

kullanıldığı sahalarda, eklendiği fiillere “-mak için”, “-maya”, “-dığında”, “-ınca” 

anlamları katar.
75
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Bu ekin Çağatay Türkçesinde var olduğunu ifade eden Argunşah ek için şu ifadeyi 

kullanır: “Geniş zaman sıfat-fiil eki olan /-ar/,/-ur/,/-r/ ve yönelme durumu ekinden 

oluşmuştur. “-mek için,-meğe” anlamında zarflar oluşturmaktadır”.
76

 

Durgut da amaç ve sebep bildiren zarflar oluşturduğunu ifade eder.
77

 

Bu zarf-fiil ekinin Ġarā‟ibü‟ṣ-Ṣıġar kullanıldığını ve hedef işlevini yerine getirdiği 

tespit edilmiştir: 

“Kön gül şikāfıġa kāġıẕ ara irür merhem 

Ġamım sorarga raḳam ḳılsa dil-sitān kāġıẓ”.
78

  

2.1.4. /-(I)bAn/~/-(I)p/ Zarf-Fiil Eki 

Ekin gelişimiyle ilgili görüşler şunlardır: 

Korkmaz, atıf bildiren zarf-fiiller olarak adlandırdığı /-(I)p/ ve bunun genişletilmiş 

türleri olan /-UbAn/, /-UbAnI/,/-UbAnIn/ eserden esere farklılık gösterdiğini belirtir. 

Genel olarak -ArAk anlamında kullanıldıkları ve bugün /-(I)p/ dışındakilerin 

kullanımdan düştüğünü sözlerine ekler.
79

 

Ergin /-(I)bAn/~/ -(I)p/ zarf-fiil ekleri için şu ifadeleri kullanır: 

Asıl ek /-uban/, /-üben/ olup /-ubanı/,/-übeni/ ve /-ubanın/, /-übenin/ onun genişlemiş 

şekilleridir. Eskiden kullanılan ve bugün unutulmuş olan eklerdir. /-uban/, /-üben/,            

/-up/, /-üp/ zarf-fiil ekleri /-p/ zarf-fiil ekinden çıkmıştır. Ancak bu türeyiş çok eskiye 

dayanır. Daha Eski Türkçenin başlarında /-pan/, /-pen/ şekli görülür. /-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: san-
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uban, iste-y-üben; kalk-ubanı, gel-übeni; var-ubanın, di-y-übenin misallerinde 

olduğu gibi. Eski Anadolu Türkçesinden sonra Osmanlı Türkçesi‟nin son devrine 

kadar özellikle /-uban/, /-üben/ şekliyle uzun süre kullanılmıştır.
80

 

Özezen; Eski Türkçede yer alan ve bugünkü Türk dilleri ve lehçelerinin genelinde 

çeşitli varyantlarıyla kullanılan /-p/ zarf-fiil eki, Yakutça ve Çuvaşça dışındaki bütün 

Türk dili ve lehçelerinde görülmektedir. Bu durum, ekin esas olarak İlk Türkçeden 

ve Ana Türkçeden sonraki bir dönemde, yani Eski Türkçede ortaya çıkmış 

olabileceğini düşündürmektedir. Bu ekin Yakutçada görülmemesine rağmen Yakutça 

ile genetik bağı oldukça güçlü olan Tuvacada görülüyor olması ise, Tuvaların Eski 

Türkçeyle ve bugünkü diğer Türki lehçeleriyle daha fazla temas kurmuş 

olabileceklerine işaret etmektedir. Bu zarf-fiil ekinin çeşitli tarihsel ve çağdaş Türk 

dil ve lehçelerinde betimlemeli birleşik fiil yapılanması içinde öğrenilen geçmiş 

zamanı betimlemesi ilginç bir durumdur: -p tur-ur men > Azerice -ubsan, Kazakça   

-psiñ, Kırgızca -ptirsiñ, Özbekçe -bsän, Türkmence -psıñ veya -pdırsıñ, Uygurca        

-psen gibi.  

Özezen ifadelerine şu şekilde devam eder: “Eski Türkçenin /-p/ ekinin genişleme 

yoluyla ve /-p/‟yi pekiştirme gereksinimiyle türettiği bu ek, Eski Anadolu 

Türkçesinde /-uban/, /-üben/, /-ubanı/, /-übeni/, /-ubanın, /-übenin/ şekliyle 

kullanılmış fakat XVI. yüzyıldan itibaren kullanılmamıştır. Bu durum, ekin giderek 

standartlaşan dilde kendine yer bulamadığını düşündürmektedir.”
81

  

Eckmann da ekin Çağataycadaki kullanımının Harezm sahasındaki gibi olduğunu ve 

olumsuz şekli için /-map/ yerine /-may/ zarf-fiil ekinin kullanıldığını belirtir: “almay, 

körmäy” gibi. /-ban/ şeklinin de Harezm Türkçesinde olduğu gibi şiirde vezin 

sağlamak için tercih edildiğini ve /-p/ zarf-fiil ekinin, diğer dönemlerde olduğu gibi 

bu dönemde de birleşik fiil yapımında sıklıklı kullanıldığını vurgular.
82
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Ayrıca Eckmann bu zarf-fiil ekinin  “/-ma-p/” olumsuzluk şeklinin Nevāyî ve 

öncesinde de tespit edilemediğini sözlerine ekler.
83

 

KB‟de çok sık kullanılan ve bütün nüshalarda b ile yazılan bu zarf-fiil eki, ünlü ile 

biten fiilere doğrudan doğruya eklenir. Ünsüzle biten fiillerden sonra araya -ı-,-i-,-u-

,-ü- yardımcı ünlüleri girer. Hem hâl zarfı yapma, hem bağlama fonksiyonu olan bu 

zarf-fiil ekinin bu işlevlerini birbirinden ayırmak kolay değildir. Bu zarf-fiil eki daha 

çok zarf fonksiyonu ile kullanılır: bezenmek tiler dünya körkin itip (24-64).
84

 

Çağatay Türkçesinin devamı sayılan Özbek Türkçesinde de /-p/ zarf-fiili sıkla 

görülmektedir. /-ban/ şekli ise az kulanılan ve şiirde tercih edilen bir zarf-fiil ekidir. 

Köp in‟åm-ehsånlär bilän toyni tämåm qıl-ib, muråd-maqsädlärigä yetti. “Çok bağış 

ve ihsanlar ile düğünü tamamlayıp, murad ve amaçlarına ulaştı”.
85

 

Serebrennikov, ilgili ekin Çuvaşça dışında bütün Türk yazı dillerinde olduğunu 

belirtir: Tat. ål-„almak‟ > ålìp „alıp‟ vb. Türkçenin eski yazıtlarında da /-(ı)pan/          

-/(i)pen/  şekilleri görülmüştür.
86

 

Deny, /-ıp/ ve /-äbän/ şekillerinde Çağatayca‟da, Orhon Türkçesinde de /-pän/ 

şekliyle geçtiğini ifade eder.
87

 

Durmuş, /-(I)bAn/ zarf-fiil ekinin Çuvaş Türkçesinde mevcut olmadığına ek olarak 

Yakut Türkçesinde de olmadığını belirtir
88

.  

2.1.5. /-GAç/ Zarf-Fiil Eki 

Ergin: “Eski Anadolu Türkçesinin sonları ile Osmanlıcanın başlarında Azeri 

sahasında görülen bir gerundium ekidir. Fonksiyon bakımından tamamiyle -ıcak,       

-icek ve -ınca, -ince gibidir. Osmanlı sahasında kullanılmamış, Azeri sahasında da 
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sayılı fiillere getirilmiş ve sonra ortadan kalkmıştır. Di-geç „diyince‟, gör-geç 

„görünce‟ gibi misallerde bu ek vardır”.
89

 

Serebrennikov: “Bu zarf-fiil, Kıpçak dillerinde ve bir grup Türk yazı dilinde 

yayılmıştır. Genellikle bu zarf-fiil esas fiilin ifade ettiği hareketten önceki hareketi 

bildirir”.
90

 

2.1.6./-GAlI/ Zarf-Fiil Eki 

Ergin:“Türkçede eskiden beri kullanılan bu gerundium eki Eski Türkçede -galı, -geli 

şeklinde idi. Batı Türkçesine -alı, -eli şeklinde geçmiştir. Eski Türkçede „-mak için,    

-mek için‟, mânâsını ifade ediyor, sebep gösteren bir hal zarfı yapıyordu: al-galı 

„almak için‟, kör-geli „görmek için‟ , misallerinde olduğu gibi. Batı Türkçesinde ise 

„-den beri‟ mânâsında kullanılarak bir devamlılık, bir süre ifade etmektedir: çık-alı, 

görme-y-eli misallerinde olduğu gibi bu ifadesi dolayısiyle bu gerundium sonuna 

birçok defa beri edatını da almakta ve edatı alırken de gerundium için normal 

olmadığı halde, bazen ablatif şeklinde geçmektedir: gel-eli, beri, gid-eli-den beri 

misallerinde olduğu gibi”.
91

  

Tosun:“Türk dilinde Eski Türkçeden itibaren gerek tarihi, gerek çağdaş Türk 

lehçelerinde işlek bir şekilde kullanılan {-(G)AlA} zarf-fiil eki, eklendiği fiil ile esas 

fiili birbirine anlamca bağlar. Bu zarf-fiil ekini almış olan fiiller, yüklemdeki 

hareketin ne zamandan itibaren gerçekleştirildiğini gösterir”.
92

 

Anlaşıldığı üzere ek kullanım değeriyle karşımıza başlangıç bildirme işleviyle 

çıkmaktadır. 

Korkmaz da bugün kullandığımız /-(y)AlI/ zarf-fiil ekinin arkaik bir ek olduğuna 

dikkati çekerek, Eski Türkçedeki /-gAlI/ ekinin ön sesindeki g- ünsüzünün 

düşmesiyle ortaya çıktığını ifade etmektedir. 
93
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2.1.7. /-GAnçA/ Zarf-Fiil Eki 

Serebrennikov, bu ekin oluşumu için sıfat-fiil+Eski Sınırlandırma Eki /-ça/, /-çe/ 

formüylüyle oluşan zarf-fiil yapısını kullanır. /-ġInça/,/-ġunça/” zarf-fiil eklerini de      

/-gança/ ile birlikte alır.
94

 

Negiş, /-GAn/ (-An) eki, eşitlik hâli eki ile birlikte /-GAnçA/ zarf-fiil ekini 

oluşturduğunu ve bu eke tarihî şivelerden Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde 

rastlandığını belirtir. “Eligimdin kelgänçä tuğḳanlıḳnı ve yaḫşılıḳnı bajā keltürdüm”.  

Ayrıca ekin bugün Özbek, Kazak /-GAnşA/~/-KAnşA/, Tatar, Kırgız /-gAnçA/            

~/-gOnçO/, /-kAnçA/~/-kOnçO/, Karakalpak /-GAnşA/~/-KAnşA/, Nogay                 

/-GAnşA/, Başkurt /-GAnsA/~/-KAnsA/, Kırım Tatar /-GAnce/~/-KAnce/ ve Kumuk 

Türkçelerinde kullanıldığını ifade eder.
95

 

Genel itibariyle “-dığında, -diğinde, -dığı zaman” anlamlarında zaman ifadesi anlamı 

verir.  /-gan/ ekinden sonra /-ça/ eşitlik ekiyle arasına iyelik de girebilir.
96

 

2.1.8. /-GAndA/ Zarf-Fiil Eki 

Argunşah, bu zarf-fiil ekinin /-GAn/~/-KAn/ sıfat-fiil ekliyle bulunma durumu 

ekinden oluştuğunu ve eklendiği fiile “-ince” anlamı kattığını belirterek zaman ifade 

ettiği üzerinde durmuştur.”
97

 

Negiş, /-GAn(-An)/ ekinin Karahanlı Türkçesinden itibaren ek teşkilinde 

kullanıldığını ifade ettiği çalışmasında bu ekin Karahanlı döneminde, bulunma hâli 

eki ile birlikte kalıplaşarak /-GAndA/ zarf-fiil ekini oluşturduğunu belirtir. Ayrıca 

ekin tarihî şivelerden Harezm, Çağatay, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçesi 

dönemlerinde /-AndA/ şekliyle kullanıldığını ifade eder.
98

 

Tosun, /-(G)AndA/ eki için , /-GAn/ sıfat-fiil eki ve /+dA/ bulunma hâl ekinin 

birleşip kalıplaşması ile oluşmuş bir birleşik zarf-fiil yapısı olduğundan bahseder ve 

bu zarf-fiil ekinin eklendiği fiillere /-(A)rdA/ ve /-(A)rgA/ zarf-fiil eklerinde olduğu 
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gibi, “-dığı zaman” anlamı kattığı üzerinde durur. Ayrıca ekin gelişimsel süreci ile 

ilgili şunları ifade eder: 

“{-(G)AndA} zarf-fiil ekinin /g/ ünsüzü, Oğuz grubu Türk lehçeleri 

olan Azeri ve Türkmen Türkçelerinde, bu lehçelerin karakteristik 

fonetik özelliği nedeniyle tarihsel süreç içerisinde aşınmıştır. Ekin 

bünyesindeki bu ünsüz, Hakas ve Tuva Türkçelerinde ise iki ünlü 

arasında kaldığında düşmekte ve uzun ünlü meydana getirmektedir. 

{-(G)AndA} ekinin Uygur ve Özbek Türkçelerinde sadece düz 

ünlülü biçimleri mevcutken, Altay ve Kırgız Türkçelerinde ise bu iki 

lehçede de yer alan dudak uyumu nedeniyle yuvarlak ünlülü 

varyantlar da oluşmuştur”.
99

   

Çoşkun: “Bu ek, -diği zaman, -dığı zaman, -diğinde, -dığında anlamlarına gelir. Bu 

ek sıfat-fiil eki -gän ve bulunma hâli eki -dä’nin birleşmesinden meydana 

gelmiştir”.
100

 

2.1.9. /-GUçA/ Zarf-Fiil Eki 

/-GU/ sıfat-fiil ekiyle /+çA/ eşitlik durumu ekinden meydana gelmiştir. Fiile             

“-dikçe, -acak kadar” anlamları vermektedir.
101

 

Bayraktar, Karahanlı Türkçesinde /-ġuça/ ve /-güçe/ halinde iki kullanımını, Harezm 

Türkçesinde ise sedece /-güçe/ kullanımın tespit etmiştir.
102

 

Eckman, Aslen /-gu/~/-gü/ ad ad-eylemin eşitlik çekiminden başka bir şey 

olmadığını belirttiği /-ġuça/~/-ḳuça/ zarf-eylemi için  “kadar, süresince, yeterince” 

anlamı taşıdığını ifade eder.  Ekin Çağataycadan önceki devirde oldukça yaygın olan 

bu anlamda kullanılışına, Çağataycada da rastlandığına ve 19 yüzyılda, /-ġınça/        

~/-ginçe/ zarf eyleminin, /-ġunça/~/-günçe/ biçiminde değişmesiyle /-ġuça/ ve           

/-güçe/ ile karıştırıldığını sözlerine ekler.
103

 

                                                           
99

 Tosun, age. ,551- 552. 
100

 Çoşkun, age. , s.173. 
101

 Argunşah, 2014:159, Bayraktar, 2018:260. 
102

 Bayraktar, age., s.260. 
103

 Eckman, Çağatayca El Kitabı, s.111. 



28 

2.1.10. /-GInçA/ Zarf-Fiil Eki 

/-GInçA/ zarf-fiil eki tarihsel gelişim süreci içerisinde ön ses g‟sini kaybederek ve 

dudak benzeşmesine de uğrayarak günümüzde /-(y)IncA/, /-(y)UncA/ biçimine 

girmiştir. /-gInçA/ zarf-fiil eki arkaik bir özellik göstermektedir. Zaman bildiren bir 

zarf-fiil oluşturur. Cümle içerisindeki asıl işlevi fiilin gerçekleşme zamanını veya 

anını kendisindeki gerçekleşme zaman veya anına bağlamak olduğu için esas fiil, 

zaman bakımından zarf-fiili izlemekte ve ona bağlı olmaktadır:  Karanlığa alışınca 

duvarın dibine çömelip oturdu (T.Apaydın, 10).
104

 

Ekle ilgili görüşler: 

Deny: “Bu biçim, gırtlak ünsüzün muhafaza etmiş -IncA ekinden başka bir şey 

değildir; (katıldığı) taban da gırtlaksı bir ünsüzle bitmiş olduğu zaman bu gırtlaksı 

ünsüz k, Doğu Türkçesinde de bazen kaybolur.”
105

 

Hünerli: “-gInçA zarf-fiil eki, sıfat fiil eki -gU kaynaklı olup Uygurca döneminde 

bünyesine iyelik ve hâl ekini alarak -gInçA şeklini kazanmıştır”
106

. 

Karaağaç da /-gInçA/ zarf-fiil ekinin eylemsi+durum eki yapısından doğduğunu ifade 

ederek Eski Türkçeden beri bütün dönemlerde kullanılan en işlek zarf-fiil eklerinden 

olduğunu belirtir ve bu ekin Eski Türkçede; /-ġunca/~/ġünce/, Kıpçakçada; /-

ġınca/~/-ġince/, Türkiye Türkçesinde; /-ınca/~/-ince/~/-unca/~/-ünce/, Özbekçede; /-

ġünçe/~/-künçe/~/-ḳunça/ şeklinde görülebildiğini sözlerine ekler.
107

  

 Çağataycada ise /-ġunça/~/-günce/ ve /-ġuça/~/-güce/ zarf-eylemi, ötümsüz 

ünsüzlerden sonra daha çok /-ḳunça//-künçe/ ve /-ḳıça/~/-küçe/ şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır.
108

 

Görüldüğü üzere ek hem Çağatayca‟nın devamı sayılan Özbekçede hem de 

Çağatayca öncesi sayılan Harezm sahasında kullanılmıştır. 
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2.1.11. /-mAy/~/mAyIn/ Zarf-Fiil Eki 

/-madan/~/-meden/ zarf-fiil eki, Türkiye Türkçesinde /-p/; /-a/~/-e/ ve /-arak/~/-erek/ 

ekleri ile türetilen hâl zarflarının olumsuz şekli için kullanılır. Olumlu fiil kök ve 

tabanlarına eklenerek, fiildeki oluşun zaman ve tarzını bilidiren bu ek “-madam önce, 

-maksızın” anlamlarına gelen olumsuz zarf-fiiller türetmektedir. Ekin Türk dilinin 

başka alanlarındaki ve tarihî devirlerindeki aynı yapım sürecine dayanan 

varyantlarına bakılması ekin yapısı üzerine daha sağlam bir sonuca ulaşmayı 

sağlayabilir. Ekin gelişim süreci izlendiğinde bu şekli ile kullanımına Harezm, 

Karahanlı, Uygur Türkçeleri ve Eski Türkçede rastlanır:
109

  

“„Āmir ḫalāyıqnın g tiriglikini  ḫoş körmedin şeherni ter qılıp 

şaḥrānı iḫtiyār qılıp hemişe ṣaḥrāda yöriyür erdi”.
110

 

“Bu tabībqa i‟timādq gılmadın cümle tabīblarqa „illetini ṣıfat qıldı 

erse, cümlesi taqı bu tabīb aymış teg beyān qıldılar”.
111

 

Eski Türkçe‟de /-madm/~/-medin/ yanında, bunun içseste -t-'li /-matın/~/-metin/ 

şeklini ve ayrıca bunlara denk olan /-matı/~/-meti/, /-madı/~/-medi/ şekillerini de 

görülür .
112

 

“üçün igidmiş ḳaġanın g sabın almatın yir sayu bardıġ. (için, 

beslemiş olan kağanının sözünü almadan her yere gittin)”.
113

 

“Bunça işig küçüg birtükgerü saḳınmatı Türk budun ölüreyin 

uruġsıratayın tir ermiş. (Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden, Türk 

milletini öldüreyim, kökünü kuratayım der imiş)”.
114

  

Daha, Eski Türkçe devrinde bile göze çarpan kimi lehçe ve ağız ayrılıkları sebebiyle, 

Uygur metinleri içinde, olumsuz hâl zarf-fiili türetmek üzere seyrek olarak /-may/~      
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/-mey/ ve çoklukla /-mayın/~/-meyin/ eklerinin de kullanıldığını görülmektedir. 

Köktürk ve Uygur metinlerinden başlamak üzere, /-p/'ye karşılık olan olumsuz zarf-

fiil olarak kullanılan başlıca ek türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:
115

  

             I          II 

a.  /-matı /~/-meti/ 

 

/-matın/~/-metin/, 

b. /-madı/~/-medi/ 

 

/-madın/~/-medin/, 

c. /-mayu /~/-meyü> /-may /~/-mey/ /-mayın/~/-meyin/. 

 

Öner, /-matı/~/-meti/ zarf-fiilinin iç içe birleşik cümle sentaksından kaynaklanmış 

olabileceğini ifade eder. Geçmiş zaman çekimli bazı cümlelerin, kalıplaşıp isim 

haline gelmesi gibi, fiilerin çekimsiz bir isim şekli olan bir zarf-fiilin (/-matı/ ~/-

meti/) de, olumsuz çekimli ve teklik 3. şahıstaki bir cümlenin isimleşmiş şekli 

olabileceği, düşüncesinden hareketle özel bir tür fiil ismi olarak nitelediği zarf-

fiillerin, isim hâl ekleriyle genişlemesi gibi, /-matı~/-meti/ zarf-fiilinin de, vasıta 

ekiyle genişlemiş olabileceğini belirtir. Böylelikle /-madın/~/-medin/ ekiyle /-mayın/  

~/-meyin/ ekinin türeyişlerine dair birleştirmeler (/-madın>/-mayın/) reddedilmiş; 

ancak kaynakları farklı olan bu iki olumsuz zarf-fiilin, vasıta kalıplaşması yönünden 

paralel olduklarının (/-matı/~/-meti/+-n~/-mayı~/-meyi/+-n) üzerinde durulmuştur.
116

  

Özezen ise /-mayın/ zarf-fiil eki hakkında şu görüşlere yer vermiştir:“Buna göre, 

bugünkü Türk dilleri ve lehçelerindeki kullanımların, Eski Türkçedeki -madı, -medi,  

-matı, -meti / -madın, -medin / -matın, -metin / -may, -mey / -mayın, -meyin ekleriyle 

doğrudan ve kökenbilgisel ilgisi tartışmaya açıktır. Bu zarf-fiil ekinin kökeninde yer 

alan -ma, -me‟nin olumsuzluk eki olduğu kuşkusuzdur, ancak olumsuzluk ekinden 

sonra gelen biçimbirimlerin ne olduğu, bu zarf-fiil ekinin son biçiminin kökenbilgisi 

betimlemesinin nasıl yapılacağı konusu açık değildir. Durum böyle olunca, ekin son 

biçimi itibarıyla başlı başına ancak olumsuz anlam içeren bir zarf-fiil eki olarak 

değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Esasında, her zarf-fiil ekinin olumsuzunun 

yapılabildiği ve bu bakımdan da her zarf-fiil ekinin olumsuz biçiminin farklı bir 

biçimbirim olarak değerlendirilemeyeceği bir gerçektir. Buna rağmen, bugünkü Türk 
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dilleri ve lehçeleriyle ilgili kaynaklarda birçok zarf-fiilin olumsuz biçimi, yeni veya 

farklı bir zarf-fiil olarak gösterilmiştir”.
117

 

/-mayın/~/-meyin/‟li zarf-fiil, /-madın/~/-medin/‟li zarf-fiile benzer ve ilk şekli Eski 

Türkçede bulunur, daha sonra esas itibariyle Harezm, Çağatay ve Kıpçak sahalarında 

kullanılmıştır.
118

 

Zarf-fiil ekleri çoğunlukla kaynağını Eski Türkçe döneminden almaktadır. Çekimsiz 

unsurlar olan zarf-fiiller, fiillere durum ekleri getirelerek oluşturulur. Cümleyi kendi 

içerisinde yeni bir anlam ilişkisine hazırlarken ikinci derece eylem durumuna geçer 

ve işlevi öne çıkar. Fiilin zarfa dönüşürken aldığı bu özel şekil cümleye kattığı anlam 

incelikleri ve dinamizmin yanı sıra bağlama işleviyle de karşımza çıkar. 

Pek çok araştırmacı çalışmalarında zarf-fiilleri yapılarına ya da işlevlerine göre tasnif 

etmiştir. Her ikisine göre tasnif edenler de vardır. Şimdi bu görüşlere örnekler 

üzerinden kısaca deyinelim: 

Gencan zarf-fiilleri yapılarına ve işlevlerine göre tasnif etmiştir: 

Tablo 1. Tahir Nejat Gencan-Dilbigisi-Yapılarına Göre Zarf-Fiiller:
 119 

1. Özel eklerle eylem kök ve gövdelerinden 

türeyenler 

“Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal”. 

2.BaĢka ek ve ilgeçlerle adeylemlerden ve 

belirtme ulaçlarından ulaç görevine girenler 

“Okulların açılmasına kadar (dek,değin) burada 

kalcağım”. 
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Tablo 2. Tahir Nejat Gencan-Dilbigisi-İşlevlerine Göre Zarf-Fiiller:
120 

Artçıl Ulaçlar 

“Tanrı vermeyince er baymaz”. 

                    (Dede Korkut) 

Durum Ulaçları 

“Orhan yüzerek sandala yetişti”. 

                            

Bağlama Ulaçları 

“Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal” 

 (Yahya Kemal Beyatlı). 

Ölçümleme Ulaçları 

“-Buyrunuz bir kahve içersiniz. 

-Sağ olunuz içmiĢ kadar memnun oldum” 

 (Ahmet Rasim). 

BaĢlama Ulaçları 

İşe başlayalı gece gündüz çalışıyor. 

Nedenlik Ulaçları 

Yarın geleceğimiz için… 

Bitirme Ulaçları 

“Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar 

yiyin” (Tevfik Fikret). 

Zaman Ulaçları 

“Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz”  

(Mahir, XVIII). 
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Banguoğlu, zarf-fiilleri işlevlerine göre tasnif etmiştir. 

Tablo 3. Tahsin Banguoğlu-Türkçenin Grameri-İşlevelerine Göre Zarf-Fiiller:
121

 

Ulama Zarffiilleri 

“Bağlayıp bırakmak gönderip yaptırmak gelip 

gitmek açıp bakmak gibi”. 

 

Zaman Zarffiilleri 

a. Ġzleme Zarffiilleri 

“Başına gelince anlarsın”. 

b. Vakitleme Zarffiilleri 

“Ankara‟ya geldikçe bize uğra”. 

c. EĢzaman Zarffiilleri 

“Bize geldiğinizde söylemiştiniz”. 

d. BaĢlangıç Zarffiilleri 

“Ağam sen gideli yedi yıl oldu”. 

e. Bitim Zarffiilleri 

“Hava açıncaya kadar yola çıkamayız”. 

f. Öncelik Zarffiilleri 

“Hareket etmeden önce görüşelim”. 

Hal Zarfiilleri 

“Ortaklaşa yaptırmak yüzerek geçmek dönerken 

uğramak yatmışken kalkmak düşünmeksizin 

harcamak durmadan anlatmak gibi”. 

 

Sebep Zarffiilleri 

“olmakla olduğundan olacağından olduğu için 

olacağından dolayı  v.b.”  

 

KarĢıtlama Zarffiilleri 

“Çekinmeden söyleyebilirsin. Hiç aldırmaksızın 

devam ettiler”. 

KaĢılaĢtırma Zarffiilleri 

“Hepsi söylediğim gibi çıktı”. 
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Korkmaz, zarf-fiilleri yapılarına ve işlevlerine göre tasnif etmiştir: 

Tablo 4. Zeynep Korkmaz- Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi-Yapılarına Göre 

Zarf-Fiiller:
122

 

Gerçek Zarf- Fiiller 

“Ağlıyordu içini çeke çeke, 

omuzları sar sıla sar sıla” 

(O.Kemal,AS,29). 

“Onların çevresine bilmeye 

bilmeye yaklaştı”. 

Ad-Fiil ve Sıfat-Fiillerle 

Kurulan Zarf-Fiiller 

“Bu olaydan duğduğu kederi 

durup durmaksızın ortya 

atıyorlar 

(Y.Kemal, İM,141)”. 

“Tırpanın ağzı güneşe geldikçe 

yalın bir ışıltı parlatıyor 

gözlerimde, sonra 

değişiveriyor” 

(T.Apaydın, AD, 133). 

DeğiĢik Yapıdaki Zarf- 

Fiiller 

“Zarfı açıp mektubu okudu. 

Okur okumaz da telaşlandı” 

(S. Kocagöz, OD,57). 

“Hastalık korkusu olmasaydı 

kıyamet koaparırdı   (A.H. 

Tanpınar, H, 97)”. 

 

Tablo 5. Zeynep Korkmaz- Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi-İşlevlerine Göre 

Zarf-Fiiller:
123

 

Tarz Bildiren Zarf- Fiiller 

“Arabaya atlayıp çarşıya inerek alış veriş yaptı”. 

“Bir şey bilip bilmediğini soramadı”. 

Zaman Bildiren Zarf- Fiiller 

“Çocukalrımız, okul ödevlerini bitirdikten sonra 

roman ve kültür kaitapları okurlardı”. 

“Biz kendimizi bildik bileli bu işleri yapıyoruz”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122

 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.842-883. 
123

 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.883-889. 
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Timurtaş, Zarf-fiilleri işlevlerine göre tasnif etmiştir: 

Tablo 6. Faruk Kadri Timurtaş-Eski Türkiye Türkçesi-İşlevlerine Göre Zarf-

fiiller:
124

 

Hal Gerundiumları 

otlayurak HR 49, 

niyâz eyleyü HŞ 1221, 

dirilürken HR 65. 

 

 

Zaman Gerundiumları 

kılınca tecelli ŞD 76-4, 

fevt itmedin ŞD 13-6, 

kılalı ŞD 112-12, 

oldukta HR100, 

sürmezdin öň HŞ 1027. 

Bağlama Gerundiumları 

binüp ŞD 70-7, 

feth eyleyüben ŞD 162-6.  

 

Gülsevin, zarf-fiilleri işlevlerine ve yapılarına göre tasnif ederken şunları ekler: 

“Aslen zarf-fiil eki olan şekiller bulunduğu gibi, başka eklerin bir araya gelmesi ile 

zarf-fiil fonksiyonunu üstlenen yapılar da vardır (-dUk+ dA gibi). Ayrıca, cümlenin 

içindeki başka unsurlarla bir araya gelerek zarf-fiil görevinde kulanılmış olan zaman 

veya kip ekleri de bulunmaktadır. (Ör.: kaçan…F-dı yapısı, „…dığında,...-ınca‟ 

anlamında kullanılmaktadır.)”.
125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 Timurtaş, age.,  s.137-140. 
125

 Gülsevin, age.,  s.135-136. 
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Tablo 7. Gürer Gülsevin - Eski Anadolu Türkçesinde Ekler-İşlevlerine ve Yapılarına 

Göre Zarf-Fiiller:
126

  

I. Zaman Zarf-fiilleri 

1. Müstakil Eklerle Yapılanlar 

A. Orijinal zarf-fiil eki olanlar: 

“Susayıcak gelürler alnuŋdaki zülâle (ŞH.4,4). 

“Mahbbet olalı dilde mukarrer/ görürem cevr ü 

mihnetler mükerrer”(Işk.3047). 

“Gel imdi gendüzüŋe dir ögüŋi/ecel irişmedin 

saŋa nâgehân”(Çrh. 52). 

B. Sıfat-fiillerden türetilenler: 

“Yedinci kat göge irişdükde sidretü‟l- müntehâ 

ağacın gördüm” (Tıb. Neb. 76a.3).   

“dünyâdan çıkmazdan öŋ ol kişiye bildüreler” 

(MC.22a.10). 

2. Cümlenin Ġçindeki Diğer Unsurla Birlikte 

Kullanıldığında Fiillerin ZarflaĢtığı 

KullanıĢalar 

“Çûn ağlaşup çıkuban yola girdük/ bi-hamdillah 

ki şâma geldük” (EM-Şer.303). 

“Kaçan mekkeye geldise işitd”i (Tıb. Neb.9b.4-

15). 

“tîzcek hükm itmeseyesin tâ ol işüŋ hakikatin 

bilmeyince” (Mrzb.31b.13). 

III. ġart Zarf-fiilleri 

1. Müstakil Eklerle Yapılanlar 

A. Orijinal zarf-fiil eki olanlar 

“Gel imdi ol resûlüŋ dut/kim anı dutsa olur şâh-ı 

merdân”   (Çrh.43). 

B. BirleĢik Ek Yapısında Olanlar 

“Ne hizmet buyurursaŋ baŋa güzndüz işleyem”   

(MC.10a.1). 

2. Cümlenin Ġçindeki Diğer Unsurla Birlikte 

Kullanıldığında Fiillerin ZarflaĢtığı 

KullanıĢalar 

“Eger ok urmadısa gül yine bülbül 

yüreğine/niçün kana bulaşupdur serâser cümle 

peykânı” (HD.Şiir.5). 

“Her kim güç görse ol ip depredür 

(Mrzb.38b.1)” 

II. Hâl Zarf-fiilleri 

1. Müstakil Eklerle Yapılanlar 

A.Orijinal zarf-fiil eki olanlar: 

“Resûllah dururken halvetin/ haber virür cebrâ‟il 

anda” (EMŞer.9). 

IV. Bağlama Zarf-fiilleri 

“Getürüp dartarlar hayruŋla şerrüŋ/ hakikat bil 

kurılur anda mîzân “(Çrh.36). 

“Varuban bunları kılduk ziyâret/ varursaŋ saŋa 

da itdük işâret” (EM-Şer.277). 
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 Gülsevin, age., s.136-145. 
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Tablo 8. Jean Deny-Türk Dil Bilgisi-İşlevlerine Göre Zarf-Fiiller: 127 

I.Bağlama Kipleri  

 

“Biň ölçüp bir biçmeli” (atasözü). 

“Deňizden geçip çayda boğuldu” (Atasözü). 

 

II.ġimdiki Zaman Zarf-Fiilleri ve Zarf-Fiil 

Deyimleri 

“Baňa baḳaraḳ gülüyordu”. 

“Yeniçeri ikinci defa olmaḳ üzre ayaḳlandılar” 

(Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi). 

“güle güle geçinmek” 

III. Zaman Zarf-Fiilleri ve Zarf-Fiil Deyimleri 

 

“Bir yiyit silkinip ata binende,  

Derelerde boz ġurtlara ün olur” (Kitâb-ı Dede 

Korkut, 27. s.) 

 “Çinģāne çoġaldıḳça çeri başı iftiḫār eder” 

(Atasözü) 

“Şāfi‟i ölmäzdin ( ölmästin) burun tüşümdä 

kördüm” (Feriduddin Attar, Tezkiratü‟l Evliya, 

270.s.) 

IV. Sebeplik Zarf-Fiil ve Zarf-Fiil Deyimleri 

 

“El etekle öpmekle aġız açınmaz”(atasözü). 

“Ḳurda “niçün boynuň ḳalındır” demişler; “kendi 

işimi kendim gördüyüm içün” demiş” (Atasözü). 

 

 

 

V.KarĢılaĢtırma Zarf-Fiil Deyimleri 

 

“Ortalığı tenhā buldu istediyi gibi at ḳoşturu” 

(söylence). 

“Aç gezmekden ise toḳ ölmek evladır” 

(Atasözü). 

VI. BaĢka Zarf-Fiiller ve Zarf-Fiil Deyimleri 

 

“Mühimce bir müsvedde ḳaleme alamadıḳdan 

baĢḳa doġru olaraḳ on satır tercüme edemez” 

(Murad Bey). 
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Tablo 9. Kaya Bilgegil-Türkçe Dilbilgisi-İşlevlerine Göre Zarf-Fiiller
128

 

1. Atıf Kuyumundaki Bağ Fiiller 

 “Bilip, anlayıp, gezip, gülüp” 

“gelmeyip, anlamayıp, yazmayıp  gibi”. 

Not: Eski Anadolu  metinlerinde yer alan “-

üben, -übeni, -ubanı,-übenin” ekleri de bu 

işlevde kullanılmıştır. 

 

2. Hal Kuyumundaki Bağ Fiiller 

“Koşarak, dinleyerek, yazacakken” 

“bilmeyerek, anlaşmaksızın  gibi”. 

Not: Eski Anadolu metinlerinde yer alan “-ı,-i,-

u,-ü” ekleri de bu işlevde kullanılmıştır. 

3. BaĢlangıç Kuyumundaki Bağ Fiiller 

Göreli, göreliden beri, gördüm göreli, 

görmeyeli, yazmayalı, yazdığımdan beri, 

gezdiğimden beri. 

4. Bitirme (Ġntiha) Kuyumundaki Bağ Fiiller 

Tanıyıncaya kadar (dek,değin), bilinceye 

kadar (dek, değin), anlayıncaya kadar 

(dek,değin). 

Not: «dek» ve «değin» sözleri eskimiştir. 

Kullanılması fesahete uygun düşmez. 

5. Ġzleme (Takip) Kuyumundaki Bağ Fiiller 

Gelince, kalınca, durunca, gelmeyince gibi… 

Not: «-icek, -geç» ekleri eskimiş; «dikte» eki 

eskimeye yüz tutmuştur. «-ende,-işin» ekleri 

mahallidir. Bu yüzden «geldikte, gelende, 

gelişin» sözleri fasih sayılmaz. 

6. Tevki’i Kuyumdaki Bağ Fiiller 

Fiil kök veya –dikçe, -dıkça ekleri getirilerek 

kullanılır. 

7. Zaman Kuyumundaki Bağ Fiiller 

Okumadan önce, yazmadan evvel, yazdıktan 

sonra, duyurmayınca, gibi. 

 

8. Sebep Kuyumundaki Bağ Fiiller 

Geldiği için, geldiğinden dolayı, gelmesi için, 

geleceğinden dolayı, geleceğinden, 

gelmesinden gibi. 

 

Dilbilimcilerimizin yapmış olduğu bu tasniflemeler, zarf-fiillerin yapı ve işlevleri 

hakkında bilgi sahibi olamamız açısından olduğu kadar zarf-fiillerin bir dil için ne 

kadar önemli olduğunu anlamamız açısından da değerlidir. Zarf-fiillerin yüklemi 

çeşitli açılardan tamamlamalarını sağlayan işlevler yüklenmeleri dili zenginleşmesine 

olanak sağlar. Zarf-fiiller dildeki tek düzeliği yok eder ve dile yeni bir hareketlilik 
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getirir. Ayrıca bağlaç görevi üstlenmeleri birleşik cümle oluşturmada da kolaylık 

sağlar.  

Hünerli‟nin bu konuyla ilgili şunları ifade eder: “Zarf-fiillerin Türkçenin ilk yazılı 

eserlerinden itibaren ne denli değişik işlevlerde kullanıldığını takip edebilmekteyiz. 

Eski Türkçe döneminden günümüz Türk lehçelerine kadar, zarf-fiil ekleri fiillerin 

cümle içinde zarf olarak kullanılmasını sağlayarak, fiillere birtakım işlevler 

kazandırmıştır. Bazı durumlarda da zarf-fiiller asıl işlevini/işlevlerini kaybetmiş veya 

başka bir yapıya aktarmıştır”.
129
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 Bülent Hünerli, Doğu Trakya Ağızlarında Arkaik Olarak Kullanılan Sınırlama İşlevindeki {–
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and History of Turkish or Turkic (2010), Sayı:5/1, s.495. 



40 

3. ĠARĀ’ĠBÜ’Ṣ-ṢIĠAR’DA ZARF FĠĠLLER VE ĠġLEVLERĠ  

İki ayrı cümleyi bağlamak üzere görev alan zarf-fiil eklerinin oluşturduğu zarf-

fiillerdir. Bağlama zarf-fiil ekleriyle kurulmuş zarf yan cümleleri, ilgili oldukları 

cümlenin anlamca değil, şekilce bir tümleci değerindedir. Aslında söz konusu olan 

sıralı bir cümledir ve iki cümle arasındaki ilişki ya bir öncelik-sonralık ya da denklik 

ilişkisidir. Bu İlişkiyi sağlayan da bağlama işlevi ile kullanılan zarf-fiil ekleridir.
130

 

3.1. Bağlama ĠĢlevi 

3.1.1./-(I)p/ 

/-(ı)p/ zarf-fiil eki ulama zarf-fiil eki olarak değerlendirilir ve ulama zarf-fiilleri 

yüklemi oldukları içcümleyi basitçe başcümlenin yüklemine bağlı kılarlar.
131

 

Aynı şahıs, aynı kip ve zamanlı iki veya daha fazla fiili birleştirmek için bağlama 

işleviyle kullanılır.
132

 

/-(I)p/ zarf-fiil ekinin genel olarak kendisinden sonra gelen fiil ve fiilimsiyle özne ve 

zaman bakımından bir olması gerekmektedir.
133

 

kön glün g alıp “gönlünü alıp”(GS,93/94-2),  

börkin kiyip “başlığını takıp” (GS,182/222-1). 

 

Çikip kūh-ı firāḳın ṣabr ḳıldım ṿaṣlıġa yitkeç 

Fiġān çiksem „aceb yoḳ munça oḳ bolġay taḥammül hem (311/409-6) 

 

Ay felek encüm uşaḳ taşın yıġıp başın gġa ur 

Çün fenā mey-ḫānesi ḫiştidin oldı türbetim   (310/407-6) 

 

Köz yaşımnı ḳan ḳılıp baġrım su ittin g ay refīḳ 

Yoḳ ki yalġuz sunı ḳan ḳıldın g su ḳıldın g ḳanını hem (329/436-3) 
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 Berrin Kokarca, Ġnci Aral'ın "Mor" Adlı Romanında Yan Cümleler, Erzurum, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2005, s. 30. 
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Ay Nevāyī uçtı bülbüller ḫazānda bāġdan 

Mėn ḳanatsız ḳuş mis illig eylep efġān ḳalmışam  (338/449-7) 

 

Seyrek hallerde, zarf-fiilin bağlı bulunduğu özne ile esas fiilin öznesi farklı olur.
134

 

Bu şekilde oluşan cümleler “ve” bağlacıyla ayrılabilir. /-(I)p/ zarf-fiili bir nevi “ve” 

bağlacı işlevi de yüklenmiş olur. Bu yüzden bağ fiil olarak da adlandırılır.
135

 

 

Şeh yürüp „ālem açar dervīş „ālemdin ḳaçar 

Hem özün g inṣāf birgil kim bu ni nisbet an ga  (33/9-3) 

 

3.2. Hâl Zarf-Fiili Olma ĠĢlevi 

“Zarf-fiil olarak tarz zarfları gibi başcümle fiilinin oluşma biçimini belirtmeye 

yararlar ve hâl zarf-fiilleri (gerodif d‟etat) olarak adlandırılırlar.”
136

 

Cümledeki yargının “nasıl”, “ne şekilde”, “hangi durumda” yapıldığını gösterir.
137

 

3.2.1. Abartma ĠĢlevi 

3.2.1.1. /-A/~/-y/  

Çok yaygın bir kullanım olan zarf-fiilin art arda tekralanması anlamı güçlendirmeyi 

sağlar.
138

 

“İkilemeler oluşturur”:
139

 tola tola “dola dola” (GS,100/104-1), oynay oynay 

“oynaya oynaya” (GS,78/72-4). 

 

Oynay oynay öltürür bir bir ulusnı közlerin g 

Şūḫ ḳātilleri cānlar ḳaṣdıġa oynatma köp   (78/72-4) 
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 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.854. 
135
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136
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Yitişse „ışk ara yüz miḥnet ü belā ḳadeḥ iç 

Nefes nefes ḳoyuban mey tola tola ḳadeḥ iç   (100/104-1) 

 

Boldı „āşıḳ „aḳl ile hezl eyleben vālih kön gül 

Otḳa tüşti oynay oynay kül bile dīvānemiz   (180/220-4) 

 

Nāz oḳın cān bile cismimġa urup ḫod öttün g 

Baḳ ki ḳaldı baḳıban yalbara yalbara kön gül  (300/393-5) 

3.2.1.2. /-(I)p/ 

“{(I)p} zarf-fiil ekinin bir işlevi de, zarf-fiil ikilemeleri oluşturmaktır. Ek, ya aynı 

kelimeye, ya yakın anlamlı kelimelere, ya da zıt anlamlı kelimelere getirilerek 

ikileme oluşturulur”.
140

 

Eserimizde oluşan ikilemelerin abartma işlevinde de kullanıldığını tespit edilmiştir. 

 

Kimse yārı birle ḫoş tur ġam diyişip mun graşıp 

Yatsa gāhī çırmaşıp oltursa gāhī yandaşıp    (73/65-1) 

 

Rāstlarġa çarḫ eger her laḥẓa ḳılmas ser-zeniş 

Şem „bes her tün nidin yıġlap köyüp efġān ḳılur   (140/160-8) 

 

Derd eger bu dur Nevāyī çıḳsa „ālemdin ni tan g 

Mest ü „uryān kökrekige taş urup tartıp fiġān   (343/456-9) 

 

Dem urma vü ḳadeḥ içkil ki tilbe bolmasa vā‟iẓ 

Nidin idi urunup ḳıçḳırıp ki aġzı köpürdi    (464/636-6) 

 

Taş urup köksümge tofraġlar başımġa savurup 

Līk bu vaḳtī idi kim i‟tidālim bar idi    (482/662-3) 

 

                                                           
140

 Tosun, age., 524. 
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3.2.2 Tarz ĠĢlevi 

“Bu gruba giren zarf-fiiller, asıl harekete çeşitli anlam ve işlev 

incelikleri katmak suretiyle fiilin kılınış tarzını bildiren zarf-

fiillerdir. Bunlar içinde zarf-fiilin yüklendiği işlevler açısından, aynı 

şekil yapısında olup da birden çok alt sınıfta yer alanlar da 

vardır”.
141

 

3.2.2.1. /-A/~/-y/  

 “Fiillerden zarf görevinde kelime yapımında kullanılır”:
142

 tol-a “dolarak” 

(GS,544/767). 

 /-A/~/-y/‟lı zarf-fiiller “-arak, -mak suretiyle”  anlamında hâl zarfı olarak fiile 

bağlanır. İkilemeli kullanışları durum zarfı oluşturur
”
:
 143

 oynay oynay “oynaya 

oynaya” (GS,78/72-4). 

Günümüzde hâl zarfı olarak tekli kullanımı azalmıştır, tekli kullnım zarf, sıfat ya da 

edat yapımında aktiftir. Fakat ikileme ile kullanımı berkitme zarfı olarak yeni bir 

canlılık elde etmiştir.
144

 

Eserimizde bu zarf-fiil ekinin, günümüzün aksine hem tekli kullanımının hem de ikili 

kullanımının tarz işleviyle kullanıldığına rastladık.  

 

Devr il sāġarını ḳıldı mey-i nāb tola 

Cüz‟ minin g iski sifālimni ki ḫūn-āb tola   (51/35-1) 

 

 „Aḳl ü dāniş lāfını urġan kön gül yıġlay yürüp  

Ol perī-veş hecride dīvāne boldı „āḳıbet   (81/76-2) 

 

Oynay oynay eyledin g küfr ile dīnimni bedel 

Allāh Allāh bu mu dur ay nā-müselmān oynamaḳ  (251/323-4) 
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Ḫūblar kūyige seyr eyley barıp irdi kön gül  

Kiç kilürde an ga bilmen kim ni ḥāl oldı yana  (406/548-4) 

 

Sāḳī  bedenimni nā-tuvān itti humār 

Kön glümni ḳadeḥ dik tola ḳan itti humar   (544/767) 

 

Ayrıca zıt anlamlı iki zarf-fiilin tekerarlı kullanışı da “-arak, -mak suretiyle” 

anlamında tarz işlevi üstlenir.
145

 

 

Köre dur min ki barur yār u ḳalur min min-i güm-reh 

Bara alman tura alman ni ḳatıḳ ḥālet irür veh  (416/565-1)  

3.2.2.2. /-(I)bAn/ 

/-(I)p/ zarf-fiil ekinin genişletilmiş şeklidir.
146

 

Bu zarf-fiil eki “-arak,-mak suretiyle” anlamlarında, tarz ifade eden bir hâl zarfı 

olarak fiile bağlanmaktadır”.
147

 

“Çağatay Türkçesinde -bAn olarak devam eder. Bu biçimi ünlü ile biten fiillere 

gelir”: yi-ben “yiyerek” (GS,528/711-9).  

“Ünsüzle biten fiiller yardımcı ünlü alırlar”:
148

 kün sarġar-ıban “gün sarararak” 

(GS:536/735). 

 

Nige yıġlap „anberīn zülfin kiser hicrān tüni 

Ölmekimni an glaban ger şem „tutmay dur „azā  (55/40-5) 

 

Başımda tīġı yarasın niçe dik iteklik isteben sorman g 

Kişi bolur mu başının g tügin şümāre ḳılıp   (75/68-3) 

 

Ger hevāyī bolmasa min Tilbe yan glıġ bes ni dur 

Kön glekin çāk eyleben taġ üzre Mecnūn-vār ṣuḅ  (103/108-2) 

                                                           
145

 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.843. 
146

 Gülsevin, age. , s.144. 
147

 Kâmil Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s. 154. 
148

 Argunşah, age.,  s.160 



45 

 

Cemā‟atī ki cünun men‟ini man ga ḳıla siz
149

 

Taş atıban ni üçün tilbelerge ḳatıla siz   (174/211-1) 

 

Köz ü kön glüm baḥr ü ber seyr ittiler yâr isteben 

Bu seferde taptılar yaġmā kön gül, ġarḳ-āb köz  (184/225-2) 

 

Tilbe kön gülüm tapsan gız ay yār kūyi itleri 

Tüş tüşidin tişleben pergend pergend eylen giz  (187/230-3) 

3.2.2.3. /-(I)p/ 

/-(I)p/ zarf-fiil eki “-arak, -mak suretiyle” anlamında tarz bildiren hâl zarfı olarak 

fiile bağlanır.
150

 

“Cümlede tekrar görevinde kullanılıp, tarz bildirir”.
151

 

 

Tutup gāhī zenaḫdānın mükerrer islesem bat bat 

Körüp güller açılġan bādedin ruḫsārı bāġında  (49/3-3) 

 

Yitip dergehige tapıp bār hem 

Budur ṭurfaraḳ kim min-i zār hem    (12/8) 

 

Altun izilip irip köygen sayı ḫāliṣ bolur 

Ni „aceb sarġarsa yüz yitken sayı imgek man ga  (36/12-5) 

 

Rāstlarġa çarḫ eger her laḥẓa ḳılmas ser-zeniş 

Şem „bes her tün nidin yıġlap köyüp efġān ḳılur  (140/160-8) 

 

Derd eger bu dur Nevāyī çıḳsa „ālemdin ni tan g 

Mest ü „uryān kökrekige taş urup tartıp fiġān  (343/456-9) 

                                                           
149

  Günay Kut‟un incelemesine sadık kalmak adına “ ḳıla siz”  yapısındaki kişi eki ayrı yazılmıştır.  

Buna benzer yapılar Revan nüshasının orijinali incelendiğinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

bize eseri istinsah eden hattatın kişi ekelrini bu şekilde ayrı yazmış olduğunu düşündürmüştür. 
150

Bayraktar, 2018:139; Deny, 1941:767; Eckmann,  1966:112; Ercilasun, 2014:230; Tiken, 2003:292;  

Tuncer, 1996: 41. 
151

 Hünerli, age.,  s. 78. 
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Lebini ḳaṣdıma tişler yüzige tilmürsem 

Bakıp turup niçe öz cānıma cefā ḳılayın   (387/519-5) 

 

Dem urma vü ḳadeḥ içkil ki tilbe bolmasa vā‟iẓ 

Nidin idi urunup ḳıçḳırıp ki aġzı köpürdi   (464/636-6) 

 

3.2.3. KarĢılıksız GerçekleĢme ĠĢlevi 

3.2.3.1. /-(I)bAn/ 

“Bu ekin olumsuz şekilleri, “-madan, maksızın” anlamlarında karşılıksız 

gerçekleşme ifade eden bir hâl zarfı durumunda bulunmaktadır”.
152

 

 

Ḫarābāt ehli „ūr u dāġ dir kim köydürün g sāḳī 

Devā yoḳ sirmeben ḳaçmaḳdın özge şeyḫ destār  (504/375-8) 

3.2.3.2. /-May/ 

“Olumsuzluk eki ile zarf-fiil eki /-y/‟den oluşmuştur. Fillere “-madan, -mayıp” 

anlamları katar:”
153

 ḳöy-mey “yanmadan” (GS,88/86-5), renc kör-mey “eziyet 

görmeden” (GS,16/20). 

 

Raḥm itip ḥālimġa düşmen dost bolmaḳ veh ni sūd  

Dost çün raḥm eylemey bolmış turur düşmen man ga (37/14-5) 

 

Pend işitmey sivdün g anı ay kön gül çėk derd ü renc 

Az durur her laḥẓa ger yüz munça āfet dur san ga  (40/18-4) 

 

Cān ḳuşı örtendi sivgeç yārnın g otluḳ yüzin 

Neylegey köymey çü bolġay şemʿ ile pervāne dost  (91/91-3) 

 

                                                           
152

Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.154. 
153

 Argunşah, age.,  s.160. 
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İşitmey ḫalḳ pendin ṭurfa kim pend ilge hem dir sin  

Ḳıla alsan g işitkil pend sin kim ilge bėrmek pend  (111/119-4)  

 

Yār yüz pāre ḳılıp bardı ḥazīn kön glümni  

Hīç usanmay yana her laḥẓa barur yāra kön gül  (300/393-3) 

 

Yüz ü zülfün gni saġınıp kilmişem ay meh-cebīn 

Gice ni gice dimey kündüz kündüz dimeyin   (344/458-1) 

3.2.3.3. /-Mayın/ 

Banguoğlu, yokluk zarf-fiili( gérondif de carence)  olarak nitelendirir.
154

 

Coşkun: “Olumsuz zarf-fiil ekidir. Türkiye Türkçesindeki karşılığı -meden, -madan, 

-maksızın,- meksizin‟ dir”.
155

 

Tiken: “-meden, meksizin, meyerek” anlamlarında, karşılıksız gerçekleşme 

ifadesiyle fiile bağlanmaktadır”.
156

 

 “Eklendiği fiillere “-madan” anlamı katar:”
157

 kön gli örten-meyin “gönlü yanmadan” 

(GS,16/20), iç-meyin “içmeden” (GS,394/530-2). 

 

Sėn gümān ḳılġandın özge cām u mey mevcūd ėrür 

Bilmeyin nefy ėtme bu mey-ḫāne ehlin zāhidā  (27/1-8) 

 

Yüz ü zülfün gni saġınıp kilmişem ay meh-cebīn 

Gice ni gice dimey kündüz kündüz dimeyin   (344/458-1) 

 

Lebin g körgeç iligim tişlerem her dem taḥayyürdin 

„Aceb ḥālet ki balnı tutmayın barmaġ yalay dur min (350/466-2) 

 

                                                           
154
Banguoğlu, age., s.432. 

155
 Coşkun, age.,  s.172. 

156
  Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.149.  

157
 Argunşah, age., s.161. 
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3.3. Hedef ĠĢlevi 

3.3.1. /-(A)rgA/ 

Geniş zaman sıfat-fiil eki olan /-ar/,/-ur/,/-r/ ve yönelme durumu ekinden oluşan bu 

zarf-fiil eki, “-mek için,-meğe” anlamında amaç işlevi ifade eden zarflar oluşturur:
158

 

mey isterge “şarap istemek için” (GS,505/VII-8), Ġamım sorarga “Kaderimi sormak 

için” (GS,122/134-7). 

 

Ḳaçan devran man ga bir beyle „işretni reva körgey 

Ki örgetmiş mini örterge hicrān derd ü dāgında   (49/31-8) 

 

Öçerge „ışḳ otı çare ḳıl didin g ay şeyḫ 

Bolur mu ḳısmetim olġan belāġa çare ḳılıp   (75/68-2) 

 

Ḫayāli ḫayli közümge kilürge dur güya 

Yüzüm ki yol yol olup tur sirişkindin zaḫ zaḫ  (106/112-3) 

 

Ay Nevāyī ölgil andın burna kim yitkey ecel 

Kim ecel yitkeç ölerge birmegey şāyed mecal  (300/392-7) 

3.3.2. /-GAlI/ 

Bu zarf-fiil eki, “-mak için” anlamında amaç bildirmek işlevinde kullanılır.
159

 

Ana cümledeki yargının yapılış amacını belirten zarf-fiil ekidir. Hedef zarf-fiili 

görevinde kullanılır.
160

 

„Azīmet itkeli “gitmek için” (GS, 321/424-6), alġalı “ almak için” (GS, 140/161-3), 

ḳıl-ġalı “kılmak için, olmak için” (GS,307/404-1). 

 

Kilgen irmiş ol Mesīḥ ölgenlerin tirgüzgeli 

Min tirig veh yaḫşıraḳ bu „ömrdin ölmek man ga  (35/12-2) 

                                                           
158
Argunşah, 2014:157; Durgut, 2013:163. 

159
 Argunşah, 2014:158; Bayraktar, 2018:202; Coşkun, 2017:171; Ercilasun, 2004:s.190;  

160
 Ümit Hunutlu, Orhun Yazıtları Ġle Ġyi ve Kötü Prens Öyküsü’nde Yan Cümleler, Erzurum, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s.72. 
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Çü kildi ḫastelıġım sorġalı ḳadeḥ-nūşum 

Kitür piyāle ki ölsem hem eylemen perhīz    (183/224-5) 

 

Ay Nevāyī ḳılġalı tab‟ ehli cins-i şi‟r naẓm 

Naẓmın g oldı baçasıġa ḳāfiye bel kim redif   (248/318-7) 

 

Meclis-efrūzī eger hem bolsa meclis ehlinin g  

Baġrını köydürgeli āh-ı ciğer-sūzī kirek   (265/343-3) 

 

Meyde sāḳī „aksini igildim öpkeli 

Baş kötermes imdi ya‟nī kim tapıp min infi‟āl  (300/392-6) 

 

Ölgenimdin son gra kildi sorġalı derdimni  yār 

Uyḳu kör kim başıma yitip ḳuyaş uyġanmadım  (327/433-2) 

3.3.3. /-(I)p/ 

Çoskun, incelediği eserlerde /-(I)p/ zarf fill ekinin Özbek Türkçesinde  “-mak için” 

anlamı içererek amaç görevi yüklendiğini tespit etmiştir.
161

 

/-(I)p/ zarf-fiil ekinin Çağatay Türkçesi‟nde de aynı işlevde kullanıldığını 

çalışmamızda tespit ettik. 

 

Veh ki kön glümni şikāf itti külümsüp aġzı 

Ġoncalarını nitip açtı bu tebessüm ya Rab    (63/51-3) 

 

Çünki tofraġ oldı yādın gdın Nevāyī 

Nitti ḳoysan g cür‟ayī tofraḳḳa eylep anı yād  (121/132-9) 

 

İsterem ay Ḫıżr kilgey min kılıp cān birle ṭavf 

Ka‟be-i kūyin ḫaber tapḳunça barġanımdın il  (294/384-6) 

 

                                                           
161

 Çoşkun, age., s.77. 
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Uyġanıp ṣubḥ uyḳusıdın mihr şem‟in tār ḳıl 

Köz açıp her gūşedin bir fitneni bīdār ḳıl   (306/402-1) 

 

3.4. KarĢılaĢtırma ĠĢlevi 

“İki yargı arasında bir yeğleme söz konusu olduğu zaman tercih edilmeyen yargıyı 

ifade eden yan cümle, karşılaştırma ifade eden zarf-fiillerle temel cümleye 

bağlanır.”
162

  

3.4.1. /-GUçA/ 

“Bu zarf-eylem, bazen, asıl eylemin ifade ettiği hareketin kendisine tercih edildiği bir 

hareketi ifade için kullanılır (karşılaştırma zarf-eylemi)”.
163

 

Deny, “-acak kadar” anlamında kullanıldığında bu zarf-fiil ekinin karşılaştırma işlevi 

sağladığını belirtir.
164

 

Hünerli bu işlevde /-gInça/ ekinin de kullanılduğını , “-acağına, -acağı/-acak yerde,    

-maktansa” anlamlarına geldiğini belirtir.
165

 

 

Ḳol ḳavuşturġuça bu evlīdür 

Ki anın g çıḳsa igni sınsa bili     (520/692-2) 

3.5. KarĢıtlık ĠĢlevi 

“Zarf-fiil cümlesinde iki yargıyı birbirine karşı çıkaran zarf-fiil ekleridir.”
166

 

3.5.1. /-(I)p/ 

“-mış iken, -dığı hâlde, -mesine rağmen, -se/-r/-dı fakat” anlamlarında ana cümle ile 

arasında zıtlık ifadesiyle yan yana bağlantı bulunan yardımcı cümlenin çekimli fiili 

yerinde bulunmaktadır”.
167

 

                                                           
162

 Kokarca, age., s.41. 
163

 Eckmann, Çağatayca El Kitabı, s.111. 
164

 Deny, age., s.859. 
165

 Bülent Hünerli , “{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine (Sistematik olarak 

“Karşıtlık- Kıyaslama” Bildirme)”,  Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 1/2 

(2012) , s. 2-9. 
166

 Kokarca, age., s.41. 
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Geh yürüp geh olturup bir laḥẓa tutmas sin ḳarār 

Ġuṣṣa bendidin barı „ālem man ga zindān bolur  (144/166-3)  

 

Çāre-i kār isteben bī-çārelıġ kön glüm tiler 

Ḫānumān terkin ḳılıp āvārelıġ kön glüm tiler  (155/182-1)  

 

Hicrān u viṣalin köp ü az dime Nevāyī 

Yüz şükr di kim köpi barıp azı ḳalıp    (163/194-7)  

 

Ṣabā birle bulut, tofraġı min kūyige, gerdimni 

Biri iltip biri ḳoymasa andın çıḳḳalı gerdim   (329/435-3) 

 

Disem ol ay barıp çıḳmas ġamı kön glümdin aytur kim 

Nevāyī ni „aceb bolmaḳ ḳamer sāyir ḥacer sākin  (342/455-9)  

 

Ötti yārım gice vü yaḫşı imes mest-i ḫarāb 

Köz yumup açkunça ṣoḥbetni ḳılıp ber-bād uyu  (396/533-6) 

/-May/~/-Mayın/ 

Mėn daġı ḳöymey ḳutulmaḳ ay köñül mümkin ėmes  

Beyle kim saldı demim ġam deştide her yanġa ot  (88/86-5)  

 

İşitmey ḫalḳ pendin ṭurfa kim pend ilge hem dir sin  

Ḳıla alsan g işitkil pend sin kim ilge bėrmek pend   (111/119-4)  

 

                                                                                                                                                                     
167

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.160. 
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Yār yüz pāre ḳılıp bardı ḥazīn kön glümni  

Hīç usanmay yana her laḥẓa barur yāra kön gül  (300/393-3) 

 

Lebin g körgeç iligim tişlerem her dem taḥayyürdin 

„Aceb ḥālet ki balnı tutmayın barmaġ yalay dur min  (350/466-2) 

3.6. Ölçü-Derece ĠĢlevi  

3.6.1. /-GAnçA/  

“Bu zarf-fiil eki ana cümlenin fiiline, “-dığı kadar” anlamında derece-ölçü 

bildirir”.
168

 

“/-GAn/ sıfat-fiil ekiyle eşitlik durumu ekinden oluşmuştur”:
169

 ḳıla al-ġança 

“olabildiği kadar” (GS, 458/627-6). 

 

Ẕerreni ḫurşīd dik rūşen ṭama„ ḳılġança bar 

Ẕerrece mihr itmek ol ḫurşīd-sīmādın ṭama‟   (235/300-3) 

 

Gerçi nā-peydā irür maḳṣūd arman ḳalmasun 

Ḫāṣ u „ām içre ḳıla alġança bārī közleli   (458/627-6) 

3.6.1.1. /-GInçA/ 

Fiillere “-ınca, -ıncaya kadar” anlamlarını katar:
170

  

çıḳ-ḳunça “çıkınca”(GS,84/81-3), su bir-günçe “su verince” (GS, 513/683-105),  

yitiş-künçe “yetişinceye kadar” (GS, 491/675-2). 

 

Bu ki dirler bar durur dīvār kiynide ḳulaḳ 

Ol ḳażā devrinde köz yitkünçe dīvār olmaġay   (464/635-5) 

 

Encüm-i eşkin töker tan g atḳunça min dik sipihr  

                                                           
168
Argunşah:2014:158; Bayraktar,2018:221;  Hünerli,  2012: 548. 

169
 Argunşah, age., s. 158. 

170
Argunşah, 2014:15; Bayraktar, 2018:183; Hünerli,  “{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi 

Üzerine (Sistematik olarak “Karşıtlık- Kıyaslama” Bildirme” s.2-9. 
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Yoḳlamış ol hem meğer bir mihr-i „ālem-gerdini   (483/663-5) 

 

Ay Nevāyī bil ki tan g atḳunça yıġlar her kiçe 

Çarḫ dik her kim ki bir bed-mihr ser-gerdānı dur  (163/195-7) 

3.6.2. Tā (ki) + /-GInçA/ 

“Tā (ki) [bağlama edatı]... Fiil Tabanı + {-(G)XncA} [zarf-fiil eki] unsurlarından 

oluşur.“Kadarlık anlamı,“tā” edatıyla sağlanmıştır. Ana cümledeki hareket zarf          

-fiildeki hareket ortaya çıkıncaya kadar (hareket zaman bitimi) sürer”.
171

 

Eckmann da Çağataycada “tā” bağlama edatıyla bu zarf-fiil ekinin anlamı 

kuvvetlendirmek için birlikte kullandığını belirtir.
172

 

 

Urar min ḳadem tā ki barġunça gām 

Ki bolġay müyesser man ga uşbu kām   (515/683-137) 

3.7. PekiĢtirme 

3.7.1. /-(I)p/ 

“-ip yapılı ulaç, kendi tabanından türemiş eylemlere yalnız pekiştirme ayırtısı katar: 

Durup dururken başımıza neler geldi”.
173

  

 

Yüz belā saldı kön gül başımġa anı ay refīḳ 

Ḳoy ki tişlep tişleben pergend pergend eyleyin  (373/502-4)  

3.8. Sebep-Hedef ĠĢlevi 

“Tamladığı cümledeki yargının yapılış amacını ya da sebebini gösteren zarf yan 

cümleleri cümlede hedef/sebep tümleci (HeT/ST) vazifesi üstlenir.”
174

 

                                                           
171

 Hünerli, age., s.264. 
172

 Eckmann, Çağatyaca El Kitabı, s.111. 
173

 Gencan, age., s.444. 
174

 Daşdemir, age., s.104. 
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3.8.1. /-A/~/-y/ 

Aynı şeklin tekrarından oluşan zarf-fiiller, bazaen “maktan dolayı, -dığı için, -mak 

yüzünden” anlamlarında sebep ifadesi taşır.
175

 

 

Kūyige kirgenimde tevsen idim 

Līk boldum tura tura muḥtāc     (97/100-5) 

3.8.2. /-(I)bAn/ 

-(ma)(y)ınca, -(ma)dığı için” anlamlarında, sebep ifadesiyle fiile bağlanmaktadır.
176

 

 

„Aybım itmen g baş kötermey dur diben ḫum-ḫānedin 

Ḳılmayın mu secde tapsam bu ṣıfat miḥrāblar  (152/177-5) 

 

Fürḳatin gdin yıġlaban Ḥaḳ‟dın viṣālin g isterem 

Geh saçar min başḳa tofraḳ geh ḳoyar min yirge baş (205/256-4) 

 

Gerçi min hecrin gdin öldüm tartıban köp zārlıġ 

Sin ḥayātın gdın tap ay bed-mihr ber-ḫurdārlıġ  (243/311-1) 

 

Va‟de köp ḳıldın g Nevāyī‟ġa velīkin oynaban 

Munça bolġay il bile ay‟ahdi yalġan oynamaḳ  (252/323-8) 

 

Boldum çikiben cevr ü cefā zār asru 

Min cevr-keş ü yār cefā-kār asru    (563/841) 

3.8.3. /-(I)p/ 

/-(I)p/ zarf-fiil eki, “-dığı için, -dığından dolayı” anlamlarıyla sebep bildirme 

işlevinde zarf-fiiller yapar.
177

 

 

                                                           
175

 Tiken,2003:284; Korkmaz, 2017:843. 
176

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.155. 
177
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Çün kāyināt zübdesi ʿāciz körüp özin 

 Ḥamd ayta almas ança belāġat bilen san ga   (29/4-3) 

 

Felek ḳalıp Buraḳ‟ n gdın imes vaṣfı felek-sür‟at 

Ḳamer yarup cemālin gdin imes na‟tin g ḳamer-sīmā (32/8-4) 

 

Cām-ı Cem birle Ḫıẓır suyı naṣībim dur müdām 

Sāḳiyā tā terk-i cāh eylep gedā boldum san ga  (39/17-6) 

 

Veh ki kön glümni şikāf itti külümsüp aġzı 

Ġoncalarını nitip açtı bu tebessüm ya Rab   (63/51-3) 

 

Hecr ara cānlar birip çün kim ḳoşuldı yārġa  

Ay refīḳ ayrılmaḳ andın imdi ni imkān kön gül  (309/406-5) 

 

Yen gi ay körgeç ḫālayıḳ közni tutmaḳ resm irür 

Līkin açıldı körüp müşkīn hilālin gdin közüm  (326/430-6 

3.9. Sıralama ĠĢlevi 

3.9.1. /-(I)bAn/ 

“İşlevlerini yüklenerek isim-fiil (mastar) ve sıfat-fiilden önce yer almakta ve 

sıralama ifadesiyle ulama grubu oluşturmaktadır” .
178

 

“Kip eki sıralama ifadesiyle yan yana bağlantı kurduğu ana cümleninki ile aynı olan 

yardımcı cümlenin çekimli fiili yerinde bulunmaktadır”.
179

 

 

Tā kim ol bīmār köz āşüftesi bolmuş közüm 

İsteben cinsiyyet aġrıḳ şīvesin ḳılmış pesend  (115/125-4) 

 

La‟li şevḳıdın kön gül ḫorsend irür ḫūn-āb içip 

Tilbege rengīn su birse mey diben ḫoşnūd irür  (127/141-2) 

                                                           
178

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.156. 
179

 Tiken, age.,  s.156. 
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İstegenge dost kāmın isteben köymek ni tan g 

Ger tütün sünbül otun eşcār u ot reyḥān bolur  (144/166-7) 

 

Diben birgen kişi irdür velīkin 

Dimey birgenge irlik dur müsellem    (527/710) 

3.9.2. /-(I)p/ 

“Sıralama Çekimli fiil yerinde bulunmakta ve ana cümle çekimli fiili ile sıralama 

ifadeli yan yana bağlantı kurmaktadır. İşlevini yüklendiği fiilimsi ile sıralama ifadeli 

ulama grubu oluşturmaktadır”.
180

 

 /-(I)p/ zarf-fiil,  “ işlevlerini yüklenerek, -olumsuzluk dahil- önünde yer aldığı isim   

-fiil (mastar) sıfat-fiil ve başka türden bir zarf-fiil ile sıralama ifadesiyle ulama grubu 

oluşturur ”.
181

 

 

Aralarıda şāyet ki fāḥiş tefāvüt bolġay dip cem „ ḳılmaġıġa dilīrlik ḳılılmas irdi. 

        (23/8) 

 

Altun izilip irip köygen sayı ḫāliṣ bolur 

Ni „aceb sarġarsa yüz yitken sayı imgek man ga  (36/12-5) 

 

Raḥm itip ḥālimġa düşmen dost bolmaḳ veh ni sūd  

Dost çün raḥm eylemey bolmış turur düşmen man ga (37/14-5) 

 

Meger tevsen minip, sançıp itek, tartıp ḳılıç her dem 

Ulus ḳatliġa cevlān ḳılmış ol çābük-süvār anda  (46/27-5) 

 

Ay Nevāyī dime kim cān u kön glni neyledin g 

Eyledim cevlān ḳılıp çıḳḳanda dil-dārım fidā  (51/34-9) 

 

Tīġ tartıp dem ala almay yetiştin g başıma 

                                                           
180

 Tiken, agm.,  s.294-295. 
181

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.159. 
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Gūyiya ḫurşīd yan glıġ yolda körgüzdün g şitāb  (58/45-2)  

 

Şeb-nem irmes nergis eşki dur nidin ḳan yıġlamas 

Köz yumup açḳunça gül-şen „ömr-i pāyānın körüp  (70/61-7) 

 

Ay Nevāyī özni cem „it yoḳsa „ālem maḫzenin 

Ḳan yutup cem „eyleben ölgeç perīşān boldı tut  (79/73-9)  

 

Yüzün g körmek tilep tınmas Nevāyī kön gli salmaḳdın 

Ḫudāy üçün alıp burḳa „nı anın g kön glini tındur  (147/170-10) 

3.10. ġart ĠĢlevi 

3.10.1. /-(I)bAn/ 

“-uban”lı zarf-fiil eki  -di mi, -dığı taktirde, -r ise  anlamlarında, şart işleviyle fiile 

bağlanmaktadır.
182

 

“Tamladığı cümledeki yargının bağlandığı şartı gösteren Zarf yan cümleleri 

cümlede Ģart tümleci (ŞT) olarak yer alır.”
183

 

 

Yir ü kökde isteben peyda imes Ḫıẓr u Mesīḥ 

Ḳaçtılar gūyā dudaġın g  b-ı ḥayvānın körüp  (70/61-5) 

 

Bu yıraḳlıġdın yaḳın dur ölge min veh yārnın g 

İsteben rayın bolup tur min yaḳınlıḳdın yıraḳ  (255/328-5) 

 

Egerçi keyfiyet içre körünüben bir nev‟ 

Velīk keyfiyet andın kön gülge yüz türlüg   (262/338-3) 

 

Egerçi öltürüben yüz tirigni ġamzesidin 

Velīk cān tapıban nüktesi bile yüz ölüg   (262/338-5) 

 

                                                           
182

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.155. 
183

 Daşdemir, age., s.105. 



58 

Ḳatl ḥükmi eylese öltürtüben „uşşāḳını 

„Işḳ ara çün kim min ekmel min taḳaddüm eylerem  (335/444-4) 

 

Ger igri dur yaġıban oḳ u baġlanıp boynı 

Bolur ḳabaḳ yıġacı dik biş onca künde nigün  (524/701-3) 

3.10.2. /-GInçA/ 

Deny, Türkiye Türkçesindeki “-ınca” zarf-fiil ekinin bu ekten oluştuğunu kabul eder. 

Bu ekin
 
 olumsuz ifadesinin “-madıkça” gibi bir anlam içerdiğini ve yan eylem 

yapılmadıkça ana eylemin yapılmadığını ifade ettiğini belirtir.
184

 

Korkmaz da bu zarf-fiil eki ile esas fiilin oluşturduğu hareket arasında, şarta bağlı bir 

ilişki kurulduğunu beliritir.
185

 

 

Müretteb ḳılmaġunça tınma bir dem  

Söz oldı muḫtaṣar vallāhu a‟lem     (16/8) 

 

Ger Nevāyī söz uzattı faḳrdın irmes dimen g  

Bolmaġunca ḥükm şehdin ḳayda bu cür‟et an ga   (34/9-13) 

 

Hecr ölümdin telḫ imiş mundın son g ay gerdūn mini 

Eylegil cāndın cüdā ḳılġunça cānāndın cüdā   (56/41-4) 

  

 

Belā içre dilīr urma ḳadem tā ʿāşıḳ olmay sin 

Semender bolmaġunça kirse bolmas ot ara, güstāḫ  (105/111-4) 

 

Çü bolsa ġayr hücūmı viṣāl mümkin imes 

Şühūd olur mu ḫavāṭırdın olmaġunça fezāġ   (240/307-6) 

 

 Kön gli mihr eyler „ayān körgeç raḳībi yüzini 

Körmegünçe zāg çıḳmas cevherī pūlādının g  (283/369-4) 

                                                           
184

 Deny, age., s.846-852. 
185

 Korkmaz, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin GeliĢimi,  s.859. 
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3.10.3. /-(I)p/ 

“-ıp zarf-fiil ekinin,  “-(ma)(y)ınca, -(me)di mi, -(me)diği taktirde, -r/-mez ise” 

anlamlarında şart ifadesi ile kullanımı mevcuttur”.
186

 

 

Kim fenā tofraḳıġa yatıp ḳoyar taş üzre baş 

Taḫt üze irmes müẕehheb müttekā ḥācet an ga  (33/9-2) 

 

Şāhġa şehlıġ müsellem dur eger bolġay müdām 

Şāhlıġ terkin ḳılıp dervīş olur niyyet an ga   (33/9-9) 

 

Ger ḳuyaş dirler yüzün gi germ bolup çikme tīġ 

İlge cürmī yoḳ iner çün āsmāndın her laḳab   (61/49-4) 

 

Ḳaldı ḥayrān zāhid eşkimde körüp yan ḥabāb 

Rūstāyī dik ki ḥayret eylegey ordu körüp   (71/62-2)  

 

Ölügni tirgüzür la‟lin g Mesīḥ-āsā kelām eylep 

Tekellüm cāşnīsin şerbet-i yuḥyi‟l-„iẓām eylep  (71/63-1) 

 

Öçerge „ışḳ otı çāre ḳıl didin g ay şeyḫ 

Bolur mu ḳısmetim olġan belāġa çāre ḳılıp   (75/68-2) 

 

Eger kişige çikip renc, genç boldı naṣīb 

Dise bu gencni asray yoḳ andın artuḳ renc   (94/96-2)  

 

Bir ay firāḳıda bī-ḫodluġ isterem tola tut 

Eger ḳılıp isen g eflāk cirmidin aḳdāḥ   (102/107-2)  

 

                                                           
186

Deny, 2009:767; Tiken, 2004:158. 
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3.11. Zaman ĠĢlevi 

“Bunlar yüklemi oldukları iç cümleyi bir zaman ilişkisiyle başcümleye bağlarlar ve 

zaman zarffiilleri (gerodif de temps) adını alırlar. Çoğu sıfatfiillerden gelmekte olup 

çeşitlidirler”.
187

 

Bu zarf-fiil ekleri, tamladıkları cümledeki yargının ne zaman gerçekleştiğini/ 

gerçekleşeceğini gösteren zarf cümleleri kurarlar ve cümlede zaman tümleci işlevi 

sağlarlar. Gerçekleşme zaman/sırası itibariyle temel cümle ile yan cümle arasında 

öncelik, sonralık, eşitlik, ve sürerlik ilişkisi kurarmaktadırlar.
188

 

3.11.1. Zaman-BaĢlangıç/Ġzleme ĠĢlevi 

“Bu zarf-fiil ekleri,  başcümle fiilinin zamanca kendisini izlediğini ifade etmektedir. 

Bu anlamda en çok kullanıma alanı bulan -ince anlamlı zarf-fiil ekleridir”.
189

 

3.11.1.1. /-GInçA/ 

-Yaġmaġunça eşk def‟ olmas kön gldin tīrelik  

Bu yaġınnı gūyiyā dip tur ḳażā ol otḳa yaġ   (241/309-8) 

 

Yārın g didiler ġayr bile bāde içip tur 

Taḥḳīḳini bilgünçe ni ḳanlar ki yutup min   (362/485-3) 

 

 h kim, cān boyunġa zülfün g ṭınāb oldı yana 

Gice tan g atḳunça işim pīç ü tāb oldı yana    (407/550-1) 

3.11.2. Zaman-Hareket BaĢlangıç/Sınırlandırma ĠĢlevi 

“Başcümle fiili için bir zaman başlangıcı gösterirler. Başlıca -eli ekiyle yapılan 

zarffiillerdir”.
190

 

“Başlama ulaçları kendilerinden sonra gelen yüklemlerin başlangıcını belirtmek için 

kullanılır”.
191

 

                                                           
187
Banguoğlu, age., s.432. 

188
 Daşdemir, age., s. 106. 

189
Banguoğlu, a.ge., s.433. 

190
 Tahsin Banguoğlu, age., s.434. 
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Ayrıca bağlı bulunduğu ana cümlenin fiilinin zaman yönünden sınırını belirleyen 

zarf-fiil ekidir.
192

 

3.11.2.1. /-Alı/~/-Galı/ 

 “-galı/-geli” zarf-fiil eki zaman işlevi yülendiğinde “-eli, -den beri” anlamları içerir 

ve Asıl hareketin başlangıcını işaret eder:
193

 yaḳ-ḳalı “yaktığından beri” 

(GS,494/678-3), sal-alı “saldığından beri” (GS, 458/627-4). 

 

Gül yafraġı tırnaġlar irür bu çemen içre  

Bülbül per ü bālini yolup birgeli ber-bād   (113/122-7) 

 

Tīre şām-ı hecr ara veh öskürüp çiktük ḫumār 

Mest olalı bu nefes kim ṿasl ṣubḥı birdi dest  (84/81-2) 

 

Cām-ı hicrān çikkeli bildim ki cevrün g ṣa‟b imes 

Mey niçe telḫ olsa körmes anı zehr-āşām telḫ  (108/114-6) 

 

Luṭfını baştın yana tirgüzsen g ay  sī-nefes 

Kim yitip tur veh anı öltürgeli hicrān ġamı   (494/678-7) 

 

Ġamın gnı çikkeli yalġuz kön gül idi „āciz 

Ki tīġ-i fürḳat ile anı yüz „aded ḳıldın g   (284/371-5) 

 

„Işḳın g itekin cān iliki birle tutup min 

Sin kirgeli yādımġa özümni unutup min   (362/485-1) 

3.11.3. Zaman-Bitim/Sınırlandırma ĠĢlevi 

Banguoğlu, zamanda sınırlama işlevine değinirken -ince zaman zarf-fiillerinin bitim 

zarf-fiilleri olarak yazı lehçemizde eskimiş göründüğünü ve  (bu iyiliğini ölünce 

                                                                                                                                                                     
191

 Gencan, age., s.454. 
192

 Hunutlu, age., s.95. 
193

 Argunşah, 2014:158; Eckmann, 1966:110; Ergin, 1988:323; Korkmaz, 2017:861; Tosun,2012:542. 
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unutmayacağım) bu zarf-fiillerin bu anlamda yerlerini “-inceye dek, -inceye kadar” 

uzatılmış şekillerine bıraktığını ifade etmektedir.
194

  

3.11.3.1. /-GInçA/ 

Deny: “Sınırlayışlı kullanışı. Bu ekin böyle kullanışı Altayca ve Çağataycada pek 

çoktur”.
195

 

Ayrıca Karaağaç, bu ekin “-ıncaya kadar” anlamından dolayı sınırlı zaman bildirici 

olarak kullanıldığını da ifade eder.
196

 

Hünerli de ekin önemli işlevlerinden birinin “sınırlama” (-ıncaya dek /kadar/değin) 

olduğunun üzerinde durur.
197

 

 

La‟lidin kām almaġunça bilmedim şīrīnlikin 

Berg-i gül zenbūr kāmı içre kirgeç bal irür    (128/142-4) 

 

Ay Nevāyī bil ki tan g atḳunça yıġlar her kiçe 

Çarḫ dik her kim ki bir bed-mihr ser-gerdānı dur  (163/195-7) 

 

Ötti yārım gice vü yaḫşı imes mest-i ḫarāb 

Köz yumup açkunça ṣoḥbetni ḳılıp ber-bād uyu  (396/533-6) 

 

 h kim, cān boyunġa zülfün g ṭınāb oldı yana 

Gice tan g atḳunça işim pīç ü tāb oldı yana    (407/550-1) 

 

Bu ki dirler bar durur dīvār kiynide ḳulaḳ 

Ol ḳażā devrinde köz yitkünçe dīvār olmaġay   (464/635-5) 

 

Encüm-i eşkin töker tan g atḳunça min dik sipihr  

Yoḳlamış ol hem meğer bir mihr-i „ālem-gerdini   (483/663-5) 

 

                                                           
194

 Tahsin Banguoğlu, age.,  s.433. 
195

 Deny, age., s.858. 
196

 Karaağaç, age., s.384. 
197

 Hünerli, agm., s.1. 
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Urar min ḳadem ṭā ki barġunça gām 

Ki bolġay müyesser man ga uşbu kām   (515/683-137) 

3.11.4. Zaman-Devamlılık ĠĢlevi 

Banguoğlu: “(gérondif temporel) başcümle fiilini zaman içinde kendilerinin tekrar ve 

devamına tabi kılarlar. -dikçe zarffiilleri bu anlatımda en çok kullanılan şeklidir”.
198

 

3.11.4.1. /-GAnÇA/  

“Ana cümlenin yüklemine, “-dıkça” anlamındadır ve zarf-fiil eki almış fiildeki 

hareket sürdükçe ana cümlenin yüklemindeki hareket sürecektir”.
199

 

 

Ẕerreni ḫurşīd dik rūşen ṭama„ ḳılġança bar 

Ẕerrece mihr itmek ol ḫurşīd-sīmādın ṭama‟   (235/300-3) 

 

Gerçi nā-peydā irür maḳṣūd arman ḳalmasun 

Ḫāṣ u „ām içre ḳıla alġança bārī közleli   (458/627-6) 

3.11.4.2. /-GUçA/ 

“Zarf-fiildeki hareket sürdükçe, ana cümlenin yüklemindeki hareketin de sürdüğünü 

belirten zarf-fiiller yapar”:
200

 öl-güçe “ölünceye kadar” (GS,75/67-7). 

 

Közümni şem‟-i cemālin g fürūġı birle yarut 

Tan g atkuça kiçeler eşk-bār ḳılma mini   (450/614-2) 

 

Ġam şām ölüm ḥāliġa yitkürdi mini    (566/856) 

Tan g atḳuça uyḳusuzluġ öltürdi mini 

 

Dimāġ tapsa rutūbet bu nev‟ eṭ‟imedim 

Künes baş urġuça uyġanmaġay kişi nā-kām   (527/711-5) 

 

                                                           
198

 Tahsin Banguoğlu, age., s.434. 
199

 Hünerli, age., s.548. 
200

 Hünerli, age., s.635. 
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Tā ṣubḥ ḫurūsı uyġanıp urdı nefes 

Ḫuffāş ḳanat açḳuça mey ḳılma heves   (549/787) 

 

Andın ki beter imes beter ḳıldı mini 

Cān alġuça ni diy ki neler ḳıldı mini    (568/864) 

3.11.4.3. /-GInçA/ 

Ger Nevāyī söz uzattı faḳrdın irmes dimen g  

Bolmaġunca ḥükm şehdin ḳayda bu cür‟et an ga   (34/9-13) 

 

Hecr ölümdin telḫ imiş mundın son g ay gerdūn mini 

Eylegil cāndın cüdā ḳılġunça cānāndın cüdā   (56/41-4) 

 

Çü bolsa ġayr hücūmı viṣāl mümkin imes 

Şühūd olur mu ḫavāṭırdın olmaġunça fezāġ   (240/307-6) 

 

Yaġmaġunça eşk def‟ olmas kön gldin tīrelik  

Bu yaġınnı gūyiyā dip tur ḳażā ol otḳa yaġ   (241/309-8) 

 

Çü ol kāfir çıḳar köz salmaġay siz ay müselmānlar 

Ki min bī-çāre kön glümni baḳıp turġunça aldurdum  (315/415-5) 

 

Yārın g didiler ġayr bile bāde içip tur 

Taḥḳīḳini bilgünçe ni ḳanlar ki yutup min   (362/485-3) 

3.11.4.4. /-(I)p/ 

Hünerli: “Zarf-fiildeki hareket sürdükçe, ana cümlenin yüklemindeki hareketin de 

sürdüğünü belirten zarf-fiiller yapar”.
201

 

Tiken: “-ınca,-dıkta ,-dığı zaman” alamlarında, zamandaşlık ifade eden bir zaman 

zarfı olarak fiile bağlanmaktadır”.
202

 

                                                           
201

 Hünerli,  age., s.76. 
202

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.157. 
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Felek ḳalıp Buraḳ‟ n gdın imes vaṣfı felek-sür‟at 

Ḳamer yarup cemālin gdin imes na‟tin g ḳamer-sīmā  (32/8-4) 

 

Nihāyetsiz ġamın g yip peykerim andaḳ „aẓīm olmuş 

Ki özge „ālem ister sıġmayın „ālem fezasında  (45/25-4) 

 

Ḳaldı ḥayrān zāhid eşkimde körüp yan ḥabāb 

Rūstāyī dik ki ḥayret eylegey ordu körüp   (71/62-2)  

 

Tirgüzür her dem raḳīblerni vü mini öltürür 

Ot yaḳıp il cānıġa minin g içimni köydürür   (142/163-1) 

3.11.5. Zaman-EĢ ZamandaĢlık ĠĢlevi 

Banguoğlu, eş zamanlılık bildiren zarf-fiiller için şunları ifade eder: “(gerondif de 

coincidence) başcümle fiilinin kendileriyle aynı zamanda gerçekleştiğini göstermeye 

yarar”.
203

 

3.11.5.1. /-A/~/-y/  

“-a”lı zarf-fiil  “dığı zaman” anlamında, bağlandığı fiil hareketinin, zarf-fiil 

hareketiyle aynı zamanda gerçekleştiğini ifade eden bir zarf işlevine sahiptir.
204

 

 

Ay Nevāyī şükr kim yol taptı cānān kūgiye 

Hecr şāmı ẓulmetide yolnı aza aza rūh   (105/110-6) 

3.11.5.2. /-(I)bAn/  

Bu  zarf-fii eki, “-ınca, -dıkta, -dığı zaman” anlamlarında, eşzamandanlılık ifade eden 

bir zaman zarfı olarak ana cümlenin fiiline bağlanmaktadır”.
205

 

 

Ḳaşı yasın ġamze oḳın atsa veh min ḫastedin 

                                                           
203

 Tahsin Banguoğlu, age., s.434. 
204

 Tiken, agm.,  s.284. 
205

 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.154. 
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Közlerin gge sürtüben sūfārını peykānın öp   (77/71-4) 

 

Ay Nevāyī özni cem „ it yoḳsa „ālem maḫzenin 

Ḳan yutup cem „eyleben ölgeç perīşān boldı tut  (79/73-9) 

 

Mini ösrük körüben cāmım uşatma ay şeyḫ 

Kim bu yan glıġ mini mest itken irür cām-ı elest  (92/92-7) 

 

Yitişse „ışk ara yüz miḥnet ü belā ḳadeḥ iç 

Nefes nefes ḳoyuban mey tola tola ḳadeḥ iç   (100/104-1) 

 

Başın gdın ayrılıban şāḫ şāḫ kim körmüş 

Bu nev‟ sünbül-i ter bolġanın ser-ā-ser şāḫ   (109/117-2) 

 

Didim ẕeḳanın g tutup saḳāġın gı öpey 

Köz ḳaşın ga sürtüben ḳabaġın gnı öpey   (566/853) 

 

Gül dik yüzün g isleben dudaġın gnı öpey 

Yoḳ yoḳ yoḳ eger disen g ayaġın gnı öpey   (566/853) 

3.11.5.3. /-(A)rdA/ 

 Genellikle “-IncA, -ken, -dIktA, -dIğIndA, -dIğI zaman, -urken” anlamlarında 

zamandaşlık ifade eden zaman zarfı işeviyle ana cümlenin yüklemine bağlanan zarf-

fiil olarak kullanılmaktadır.
206

  

 

Nevāyī ḳaysı til birle sinin g ḥamdın g beyān ḳılsun 

Tiken cennet güli vaṣfın ḳılurda güng erir güya  (28/2-11) 

 

Ẓāhir ḳılurda ḥācet irür ḥażretin gde ting 

Sulṭān-ı „aṣr u sāyil-i bī-ḫānumān san ga   (31/6-5) 

                                                           
206

 Bayraktar, 2018:252;  Coşkun,  2017:172; Durgut, 2013: 163; Hünerli, 2012:632; Üstüner, 

2001:164. 
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Tirilmişem bitikin gdin ḳılurda mühr meğer 

Lebin gġa tigdi vü kiltürdi tuḥfe cān kāġız   (122/133-3) 

 

Sirişk yolını ḫas birle tuttılar yāḫud 

Közümni yolıġa sürterde munça tolmış ḫas   (191/236-2) 

 

Tirgüzürde nefesin g yüzni ḳaçurmaḳ ne idi 

Meyl ḳılmas ḫod ölüg kimsedin almaḳḳa müçek  (264/341-4) 

 

Cān alurda kaysının g ṣa‟b irkenin şerḥ eyleyin 

„Işḳının g bī-dādı mu ya şiddet-i hicranı mu   (396/532-4) 

 

Ḫūblar kūyige seyr eyley barıp irdi kön gül 

Kiç kilürde an ga bilmen kim ni ḥāl oldı yana  (406/548-4) 

 

Fenā deyrin kön gül ister ki bir bir pīr-i deyr ilge 

Tutarda bāde şāyed cürʿaī sunġay bizin g sarı  (472/648-8) 

3.11.5.4. /-GAç/ 

Çağatay Türkçesi‟nde de ekin verdiği anlam “-ınca”dır. Cümledeki ana fiilin 

hareketinden hemen önce yer alan bir hareketi ifade eder.
207

 

 

Yā işitmes ya işitkeç ẓulmın eyler bėrge yüz 

Ḥālin g ol ẓālimġa yüz min g ḳatla pes aytıldı tut  (79/74-4) 

 

Boyalġan ḳan ara cān perdesi yitkeç ġam-ı hecrin g 

Kön gül bāġıda bergī dur ki al olmış ḫazān körgeç  (98/101-4) 

 

Ḥüsni artar yüzde zülfin „anber-efşān eylegeç 

Şem „rūşenraḳ bolur tārın perīşān eylegeç   (99/103-1) 
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 Argunşah, 2014:158, Eckmann, Çağatayca El Kitabı,  s. 110. 
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ʿIşḳ sırrın nėçe kön glüm içre pinhān asrasam 

Hem kön gül otı zebāne çikkeç ilge fāş irür   (134/152-5) 

 

Bar durur miḥrāb turġaç bütḳa ḳılġan dik sücūd 

Secde ḳılsam Ḳıble'ġa tā ḳaşların g ḳarşuda bar  (170/205-4) 

 

Nāmen g ki tirigligimdin oldur maṭlūb 

Açıp oḳuġaç bir nėçe lafẓ-ı merġūb    (538/744) 

3.11.5.5. /-GAnÇA/ 

Ana cümlenin yüklemine, bildirdiği “-ınca, -dığı zaman” anlamlarıyla eş zamanlılık 

işleviyle kullnılan zarf-fiiller oluşturur.
208

 

 

Şehī ki vaṣfı yüz min g yıl tükenmes dise yüz min g til 

Bu aytılġança yüz min g bil yana her birni yüz min g ḳıl (10/20) 

 

Ẕerreni ḫurşīd dik rūşen ṭama„ ḳılġança bar 

Ẕerrece mihr itmek ol ḫurşīd-sīmādın ṭama‟   (235/300-3) 

 

Gerçi nā-peydā irür maḳṣūd arman ḳalmasun 

Ḫāṣ u „ām içre ḳıla alġança bārī közleli   (458/627-6) 

3.11.5.6. /-GInçA/ 

Cümlenin ana eylemi bazen bu zarf-fiil ekinin sonucu gibi ortaya çıkar ve “-dıkta,     

-dığında, -dığı zaman” gibi bir işlev yapar. Ana eylemle aynı zamanda yapıldığına 

dair bir bilgi verir.
209

 

Hünerli: “Bu ekin önemli işlevlerinden biri “zamandaşlık” (-dığı zaman, -dığı vakit,   

-dığında) işevidir”.
210
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210
 Hünerli, agm., s.1. 



69 

Hecr ölümdin telḫ imiş mundın son g ay gerdūn mini 

Eylegil cāndın cüdā ḳılġunça cānāndın cüdā   (56/41-4) 

 

Şeb-nem irmes nergis eşki dur nidin ḳan yıġlamas 

Köz yumup açḳunça gül-şen „ömr-i pāyānın körüp  (70/61-7) 

 

İsterem ay Ḫıżr kilgey min kılıp cān birle ṭavf 

Ka‟be-i kūyin ḫaber tapḳunça barġanımdın il   (294/384-6) 

 

Çü ol kāfir çıḳar köz salmaġay siz ay müselmānlar 

Ki min bī-çāre kön glümni baḳıp turġunça aldurdum  (315/415-5) 

 

Yārın g didiler ġayr bile bāde içip tur 

Taḥḳīḳini bilgünçe ni ḳanlar ki yutup min   (362/485-3) 

 

Ötti yārım gice vü yaḫşı imes mest-i ḫarāb 

Köz yumup açkunça ṣoḥbetni ḳılıp ber-bād uyu  (396/533-6) 

 

 h kim, cān boyunġa zülfün g ṭınāb oldı yana 

Gice tan g atḳunça işim pīç ü tāb oldı yana    (407/550-1) 

 

Çün ġubār-ı merkebidin rūşen eyler il közin 

Tilmürüp turgunça barıp şeh-süvārı közleli   (458/627-3)  

 

Çikme zaḥmet ay ṭabīb irmes çü mümkin eylemek 

Şerbet-i vaṣl olmaġunça def„-i fürḳat derdini  (482/663-3) 

3.11.5.7. /-GAndA/ 

Ana eylemin yüklemini  “ -ince,  -dığı zaman, -diğinde, -dığında”   anlamlarında 

etkiyen zarf-fiiller yapar.
211
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Ay Nevāyī dime kim cān u kön gülni neyledin g 

Eyledim cevlān ḳılıp çıkḳanda dil-dārım fidā  (51/34-9) 

 

Hecr ḫayli kön glüm içre mūr dik eylep hücūm  

Gerçi vaṣl ümmīdi yitkende cibin dik butraşıp  (73/65-5) 

 

Şūḫlar ḳaşın tiler sin līk andaḳ kim hilal 

Cānġa yitkende körüngeç közge pinhān boldı tut  (78/73-6) 

 

Ol balıġ tutḳanda salıp şest u anın g reşkidin  

Sudın ayrılġan balıġ yan glıġ kön gül ṭāpāki dur  (125/138-5) 

 

Nāmesin açḳanda yüz dīvānelıġ ḳıldın g dime 

Kim ḫaber yoḳ tur man ga billāh alarnın g biridin  (373/501-4) 

 

Közidin ta cānġa yitmen la‟lidin birmes ḥayāt 

Ol Mesīḥ ölgüm digende tirgüzür bīmārını   (456/623-3) 

 

Sürgende cefā tīġın ḳul asramadın g bārī 

Ḳanımnı töker çaġda raḥm eylemedin g bārī   (488/671-1) 

 

Atlanıp çıḳḳanda kim „ālemni ḳılġay sin ḫarāb 

„ rıżın g ḫurşīdidin saldın g barı „ālemġa tāb   (497/680-5) 

3.11.5.8. /-(I)p/  

Gülsevin: “İlk fiilin yapılmasından hemen sonra ikinci filin yapıldığını ve ya 

yapılacağını anlatır”.
212

 

Doğan: “Anlam açsından iki eylemin birbirini izleyerek birbirini bütünlemsini de 

sağlar”.
213
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 Gülsevin, age., s.144. 
213

 Doğan, age., s.250. 
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Korkmaz: “-(y)Ip/-(y)Up‟lu zarf-fiil, esas fiille aynı zamanda yapılan hareketi de 

karşılar”.
214

 

Tiken: “-ınca, -dığı zaman” anlamında, bağlandığı fiil hareketinin, kendi (zarf-fiil) 

hareketi ile aynı zamanda gerçekleştiğini (zamandaşlık) ifade eden bir zarf 

durumunda bulunmaktadır”.
215

 

 

Toḫm yirge kirip çiçek boldı 

Ḳurt cāndın kiçip ipek boldu     (16/20) 

 

Şāhġa şehlıġ müsellem dur eger bolġay müdām 

Şāhlıġ terkin ḳılıp dervīş olur niyyet an ga   (33/9-9) 

 

Veh ki kön glümni şikāf itti külümsüp aġzı 

Ġoncalarını nitip açtı bu tebessüm ya Rab   (63/51-3) 

 

Ḳaldı ḥayrān zāhid eşkimde körüp yan ḥabāb 

Rūstāyī dik ki ḥayret eylegey ordu körüp   (71/62-2)  

 

Köz yaşım boldı revān bir nergis-i cādū körüp 

Ṭıfl yan glıġ kim yügürgey her ṭaraf āhū körüp  (70/62-1) 

 

Zulmıdın dise Nevāyī ki ḳılay „ışḳın terk 

Men „itip içkeridin yalbarur āheste kön gül   (299/391-7) 

 

Ġurbetḳa tüşüp ża‟īf u bīmār oldum 

Derd ü ġam miḥnet ilgide zār oldum    (560/829) 

 

                                                           
214

 Korkmaz, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin GeliĢimi , s.854. 
215

 Tiken, agm., s.292. 
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3.11.6. Zaman-Öncelik ĠĢlevi 

3.11.6.1. /-GInçA/ 

“Cümlede hem zarf-fiil hem de asıl fiil -mA- olumsuzluk eki aldıklarında, zarf-

fiildeki hareket gerçekleşmedikçe asıl fiilin gerçekleşemeyeceğini gösteren ve          

“-madan/-madan önce, -madığı sürece” anlamlarına gelen bir işlev ortaya çıkar”.
216

  

Korkmaz‟ın bu ifadesi şart işlevine de karşılık gelmektedir. 

 

Müretteb ḳılmaġunça tınma bir dem  

Söz oldı muḫtaṣar vallāhu a‟lem    (16/8) 

 

Belā içre dilīr urma ḳadem tā ʿāşıḳ olmay sin 

Semender bolmaġunça kirse bolmas ot ara, güstāḫ  (105/111-4) 

 

Yaġmaġunça eşk def‟ olmas kön gldin tīrelik  

Bu yaġınnı gūyiyā dip tur ḳażā ol otḳa yaġ   (241/309-8) 

3.11.6.2. /-mAy/ 

Gerçek fiilin zamanca önceliğini “-meden önce” anlamıyla belirten öncelik zarf-

fiilleri olurlar.
217

 

 

Mėn daġı ḳöymey ḳutulmaḳ ay köñül mümkin ėmes Beyle kim saldı demim ġam 

deştide her yanġa ot       (88/86-5)  

 

İşitmey ḫalḳ pendin ṭurfa kim pend ilge hem dir sin  

Ḳıla alsan g işitkil pend sin kim ilge bėrmek pend  (111/119-4)  

 

                                                           
216

 Korkmaz,  Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin GeliĢimi, s.860. 
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3.11.6.3. /-mAsTIn/ 

“Geniş zamanın olumsuzu -mAs ile ayrılma durumu ekinin birlikteliğinden oluşur. 

“burun” edatıyla birlikte gelerek fiillere “ -madan önce” anlamı katar. Az kullnılan 

zarf-fiil ekidir”.
218

 

 

Baş aḳarıp yüz ḳaralıġ dur yana terk-i edeb 

Dost ġayret eylemestin burna ḳıl ʿiṣyānı bes  (202/252-8) 

 

Bu żābıṭa ḳaydıġa kirmesdin ve bu rābıṭa silkige tartılmasdın burun bu cihetdin kim 

eger ba‟żı vasaṭ sinde diyilip irdi…    (23/4) 

 

Baş aḳarıp yüz ḳaralıġdur yana terk-i edeb   (202/252-8) 

Dost ġayret eylemestin burna ḳıl „iṣyānı bes 

 

Munun g dik kim yıraḳ tur Ka‟be-i maḳṣad hemānā kim 

İrür menzilġa yitmesdin ceresnin g tınmay efġānı  (453/618-8) 

3.11.7. Zaman-Sebep-Sonuç ĠĢlevi 

Yüklemi oldukları iç cümleyi sebep ve sonuç ilişkisiyle baş cümleye bağlayan 

zarffiillerdir.
219

 

3.11.7.1. /-GAnÇA/  

Ẕerreni ḫurşīd dik rūşen ṭama„ ḳılġança bar 

Ẕerrece mihr itmek ol ḫurşīd-sīmādın ṭama‟   (235/300-3) 

3.11.7.2. /-GInçA/ 

“Eğer aynı fikir yapısı içinde -mayınca eki ile kurulmuş birkaç zarf-fiil birbirini 

izlerse, bunlardan ilki daha sonra gelen zarf-fiildeki hareketin sebebini oluşturur veya 

sonrakiler ilk zarf-fiildeki hareketin sonuçları olur”.220 

                                                           
218

 Argunşah, age.,  s.160. 
219
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220

 Korkmaz, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin GeliĢimi, s.859. 
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La‟lidin kām almaġunça bilmedim şīrīnlikin 

Berg-i gül zenbūr kāmı içre kirgeç bal irür    (128/142-4) 

 

Yaġmaġunça eşk def‟ olmas kön gldin tīrelik  

Bu yaġınnı gūyiyā dip tur ḳażā ol otḳa yaġ   (241/309-8) 

 

İsterem ay Ḫıżr kilgey min kılıp cān birle ṭavf 

Ka‟be-i kūyin ḫaber tapḳunça barġanımdın il  (294/384-6) 

 

Çü ol kāfir çıḳar köz salmaġay siz ay müselmānlar 

Ki min bī-çāre kön glümni baḳıp turġunça aldurdum  (315/415-5) 

 

Yārın g didiler ġayr bile bāde içip tur 

Taḥḳīḳini bilgünçe ni ḳanlar ki yutup min   (362/485-3) 

 

 h kim, cān boyunġa zülfün g ṭınāb oldı yana 

Gice tan g atḳunça işim pīç ü tāb oldı yana    (407/550-1) 

 

Çün ġubār-ı merkebidin rūşen eyler il közin 

Tilmürüp turgunça barıp şeh-süvārı közleli   (458/627-3)  

 

Çikme zaḥmet ay ṭabīb irmes çü mümkin eylemek 

Şerbet-i vaṣl olmaġunça def„-i fürḳat derdini  (482/663-3) 

3.11.8. Zaman-Sonralık ĠĢlevi 

Banguoğlu, zaman-sonralık işlevi için şu ifadeleri kullanır: “(gérodif de postériorité) 

başcümle fiilinin zamanca sonralığı anlatımını getirirler. Bunlar -dik sıfatfiillerine 

sonra takısı getirilerek yapılmış bir takı öbeğinden ibarettir. (ver-dikten sonra)”.
221

 

 

                                                           
221

 Tahsin Banguoğlu, age., s.436. 
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3.11.8.1. /-(I)bAn/ 

“-uban”lı ve “ubanın”lı zarf-fiiller: “-dıktan/-mesinden sonra, -mesi ardınca” 

anlamlarında, sonralık zarfı olarak fiile bağlanmaktadır”.222 

 

Kişi ki naḳdını vezn eyleben ḳılur medfūn 

Bu ġuṣṣa-senc dur alġan kişi feragat-senc   (94/96-3) 

 

Sipihr ẕulmıdın ol nev‟ mātemīdür ṣubḥ 

Ki „ömrler ötüben çāk irür yaḳası henüz   (174/210-7) 

 

Mey içmesen g Nevāyī ziyāndur diben ni sūd 

Yoḳ tur öz ilgimizde çü mavḥ u ziyanımız   (179/218-7) 

 

Boldı „āşıḳ „aḳl ile hezl eyleben vālih kön gül 

Otḳa tüşti oynay oynay kül bile dīvānemiz   (219/220-4) 

3.11.8.2. /-GAndA/ 

Ay Nevāyī dime kim cān u kön gülni neyledin g 

Eyledim cevlān ḳılıp çıkḳanda dil-dārım fidā  (51/34-9) 

 

Hecr ḫayli kön glüm içre mūr dik eylep hücūm  

Gerçi vaṣl ümmīdi yitkende cibin dik butraşıp  (73/65-5) 

 

Nāmesin açḳanda yüz dīvānelıġ ḳıldın g dime 

Kim ḫaber yoḳ tur man ga billāh alarnın g biridin  (373/501-4) 

 

Közidin ta cānġa yitmen la‟lidin birmes ḥayāt 

Ol Mesīḥ ölgüm digende tirgüzür bīmārını   (456/623-3) 

 

Sürgende cefā tīġın ḳul asramadın g bārī 

Ḳanımnı töker çaġda raḥm eylemedin g bārī   (488/671-1) 
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 Tiken, Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar, Bağlaçlar, Ünlemler ve Zarf Fiiler, s.154. 
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Atlanıp çıḳḳanda kim „ālemni ḳılġay sin ḫarāb 

„ rıżın g ḫurşīdidin saldın g barı „ālemġa tāb   (497/680-5) 

3.11.8.3. /-GAndIn/ 

“-GAn” sıfat-fiil eki ile ayrılama durumu ekinden oluşan “-GAndIn” zarf-fiil eki      

“-dığından, olduktan sonra” anlamı içerir. “-GandIn” yapısında kullanımı olduğu gibi 

“son g” edatıyla birilkte de kullnılır ve aynı anlamı içerir.
223

 

 

Bularnın g tertībiġa ḥükm bolġandın son gra ba‟żı ebyātı kim ḫāmraḳ ve ba‟żı 

ġazeliyyāı kim nā-tamāmraḳ irdi.    (23/12) 

 

Ol köz allında helākin diseler yoḳ bāk hīç 

Gerçi ölgendin dimek yoḳ şarṭ bīmār allıda   (47/29-2) 

3.11.8.4. /-GInçA/ 

Asıl hareketin sonunda olan bir olayı belirtmek için kullanılan bu zarf-fiil eki -dıktan 

sonra anlamına gelir. Asıl fiille bu zarf-fiil eki arasında olumsuz bir durum ortaya 

çıkar.
224

 

“Olumsuz tabanlar üzerinde kullanıldığı zaman “-mAdIktAn sonra” anlamını 

taşır”.
225

 

 

Ger Nevāyī söz uzattı faḳrdın irmes dimen g  

Bolmaġunca ḥükm şehdin ḳayda bu cür‟et an ga   (34/9-13) 

 

Hecr ölümdin telḫ imiş mundın son g ay gerdūn mini 

Eylegil cāndın cüdā ḳılġunça cānāndın cüdā   (56/41-4) 

 

Şeb-nem irmes nergis eşki dur nidin ḳan yıġlamas 

Köz yumup açḳunça gül-şen „ömr-i pāyānın körüp  (70/61-7) 
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224
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225
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Yārın g didiler ġayr bile bāde içip tur 

Taḥḳīḳini bilgünçe ni ḳanlar ki yutup min   (362/485-3) 

 

Ötti yārım gice vü yaḫşı imes mest-i ḫarāb 

Köz yumup açkunça ṣoḥbetni ḳılıp ber-bād uyu  (396/533-6) 

 

 h kim, cān boyunġa zülfün g ṭınāb oldı yana 

Gice tan g atḳunça işim pīç ü tāb oldı yana    (407/550-1) 

 

Çün ġubār-ı merkebidin rūşen eyler il közin 

Tilmürüp turgunça barıp şeh-süvārı közleli   (458/627-3)  

 

Çikme zaḥmet ay ṭabīb irmes çü mümkin eylemek 

Şerbet-i vaṣl olmaġunça def„-i fürḳat derdini  (482/663-3) 

3.11.8.5. /-(I)p/ 

/-(I)p/ zarf-fiil eki “-dıktan sonra” anlamıyla bir fiili kendinden sonra gerçekleşen 

diğer fiile bağlar ve böylelikle sonralık işlevi kazanır.226 

 

Toḫm yirge kirip çiçek boldı 

Ḳurt cāndın kiçip ipek boldu     (16/20) 

 

Cām-ı Cem birle Ḫıẓır suyı naṣībim dur müdām 

Sāḳiyā tā terk-i cāh eylep gedā boldum san ga  (39/17-6) 

 

Salġa sin „ālemġa ot ger gül savuġı tābıdın 

Ġonca dik gül-şenġa çıḳsan g ḥullelerġa çırmanıp  (69/60-3) 

 

Köz yaşım boldı revān bir nergis-i cādū körüp 

Ṭıfl yan glıġ kim yügürgey her ṭaraf āhū körüp  (70/62-1) 
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Bolsa cānān bar durur cān hemçü cānān ḳıldı „azm 

Cān kitip cānān bile cāndın man ga hicrān irür  (148/172-3)  

3.12. BirleĢik Fiil OluĢturma ĠĢlevi 

Korkmaz:  “Tasvir fiilleri, iki ayrı fiilin kaynaşmasından oluşmuş birleşiklerdir. Bu 

birleşikler içindeki birinci fiil, bir -A, -I veya -(y) Ip zarf-fiil yapısındadır ve asıl 

anlam bu fiildedir. İkinci fiil ise, aslında bir esas fiil olduğu hâlde, anlam kayması 

yoluyla, yavaş yavaş hem sözlük anlamından farklı yeni bir anlam kazanmış hem de 

esas fiil olmaktan çıkıp, esas fiile bazı anlam incelikleri katan bir yardımcı fiil 

durumuna gelmiştir”.
227

 

Çoşkun:“Esas fiil şeklinde olan zarf fiiller, kendilerindeki oluş ve kılışı tasvir niteliği 

taşıyan bir yardımcı fiile özel bir anlam meydana getirecek şekilde birleşip 

kaynaşırlar. Bu durumda zarf filler, asıl anlamlarını korurken; yardımcı filler (tasvir 

fiilleri) asıl anlamlarını korurken; yardımcı fiiller (tasvir fiilleri) asıl anlamlarını 

kaybederek, yeterlik, süreklilik, tezlik vb. ifade ederler”.
228

  

Demir: “Her iki ögesi fiil olan birleşik fiillerde, birinci fiil -(y)A veya -(y)Xp zarffiil 

eklerinden birini alır. Söz dizimi bakımından birinci fiil ikici fiile bağımlı 

durumdadır; anlam açısından ise ikinci fiil birinci fiilin içeriğini tekrar, süreklilik, 

birdenbirelik, beklenmezlik gibi çeşitli açılardan değiştirir: bakıp durmak, şaşa 

kalmak, gidedurmak yapısı “koştu ve durdu” biçiminde iki ayrı eylem olarak 

anlaşılabileceği gibi “sürekli koştu, dolandı, çok uğraştı” gibi anlamlarla da 

kullanılabilir”.
229

 

Banguoğlu: “-ıp zarf-fiilinin birleşik fiil oluşturma görevi için şunları belirtir: 

“Bunlar iki kılışın birbiri ardınca, veya aynı zamanda gerçekleştiğini gösterirler. 

                                                           
227

 Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, s.708. 
228

 Coşkun, “Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -a/e, -ı/-i, -o/-ö, -u/-ü, -y 

Zarf-Fiil Ekleri”, Türk Dünyası Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 11, (2001),s.76. 
229

 Nurettin demir vd. , Türk Dili El Kitabı,  Ankara, Grafiker Yay., 2016, s.234. 
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Öyle ki bu zaman yakınlığı bazan iki fiilde bir tek kılışın sürekliliği anlatımını yaratır 

ve zarf fiil bir türlü tasvir fiili meydana getirir”.
230

 

“/-A/~/-y/  zarf-fiilinin birleşik fiil oluşturma işlevi için söyledikleri : “-e ve -i 

zarffiillerine belli yarı yardımcı fiiller getirilerek yapılmış birleşik fiil tabanlarıdır. 

Bunlar birinci, zarffiil halindeki fiilin anlattığı oluş kılışın oluşmasını tasvir ederler 

ve tasvir fiileri (verbe descriptif ) adını alırlar. Burada zarffiilin anlamı esastır. Bu 

özellikle de bunlar başka birleşik fiillerden ayrılırlar”.
231

 

Ediskun: “İki ya da daha çok kelimenin birleşip kaynaşmasından oluşan yeni 

anlamdaki fiillerdir”.
232

 

3.12.1.Aciliyet ĠĢlevi 

3.12.1.1. /-A/ bir- 

/-A/ zarf-fiil eki “ber-/bir-” yardımcı fiili ile çabukluk, kolaylık ifadeli birleşik fiili 

oluşturur.
233

 

 

Şeyḫ u ehl-i ḫāneḳāh, Tin gri tuta birsün man ga  

Ḥaḳ yolın körgüzgeli deyr-i fenā evbāşnı   (469/643-6) 

 

3.12.1.2. /-(I)p/ bir- 

Gül yafraġı tırnaġlar irür bu çemen içre  

Bülbül per ü bālini yolup birgeli ber-bād   (113/122-7) 

 

Özlüküme ot salıp birdi man ga „ışḳ u mey 

Zühd ü vera‟dın ferāġ derd ü belādın ḫalāṣ   (225/285-4) 

 

                                                           
230

 Tahsin Banguoğlu ,age.,  s.429.  
231

 Banguoğlu, age., s.488. 
232

 Haydar Ediskun, Dilbilgisi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007, s.228. 
233

 Bayraktar, 2018:314; Tuncer,1996:177. 
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3.12.2.BaĢlangıç ĠĢlevi 

3.12.2.1. /-A/ baĢla- 

/-A/ zarf-fiil eki “başla-” yardımcı fiili ile “-maya başla-” anlamında başlama ve 

devamlılık ifadeli birleşik fiil oluşturur.
234

 

 

Çün bu beytler eyvānı ol ıṣlāḥlar naḳş u nigārıdın reşk-i nigār-ḫāne-i Çīn ve bu 

ġazeller bustānı ol ihtimāmlar bahārıdın ġayret-i ḫuld-ı berīn bola baĢladı. 

        (14/8) 

Sāḳiyā mey tola kim‟arbede ister kön glüm  

Ay ḳalender çala baĢla öğürür kökte ḳökte ḳopuz  (185/2267) 

3.12.3. Muktedir olamama 

3.12.3.1. /-(I)p/ bol- 

“İmkânsızlığa işaret eden olumsuzluk ifade etmek için kullanılan bir tasvir fiili 

oluşturur”.
235

 

 

Berḳ dik pūyemni „ayp itmen g selāmet ehli kim 

Mundaḳ otı kim tutaşıp tur man ga bolmas turup  (66/56-5) 

 

Çü pīr-i deyr taḳvā ḫırḳasın köydür didi ger ḫod 

Anın g  her tārıdur cān riştesi bolmas baḳıp turmak  (254/327-3) 

 

Dip imiş bir künk ilip kön gli yarası bütkerey 

Kilse bütkil ay kön gül bu sözge ḫod bolmas bütüp  (67/57-5) 

3.12.4. Muktedir Olma  

/-(I)p/ zarf-fiili ve bol- yardımcı fiilinin olumlu kullanımının Türkiye Türkçesinde 

yer alan /-A/  bil- yapısını karşılıyor. Muktedir olma işlevini yerine getirir.236 

                                                           
234

 Eckmann Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar, s.99;  Tuncer, 

1996:177. 
235

 Tuncer, age., s.194. 
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Ḳaşların gnı ṣaf çikip bolmış ḳaravul kirpikin g 

Kim kön gül sulṭānı ḫayliġa imes ḥācet maṣāff  (246/316-2) 

 

Ḳuçḳa min bilin kemer zencīr ilen dip boldı ḫam 

Nā-tuvān cismim muṭallā eylegen ḳullāb dik  (260/336-3) 

 

Ay Nevāyī bir körüp boldun g anı rüsva-yı ḫalḳ 

Tipregil bat yoḳsa yüz munça bolur rüsvālıġın g  (266/345-5) 

 

3.12.5. Sürerlilik/Devamlılık ĠĢlevi 

“Süreklilik anlamlı kurallı birleşik fiiller eklendikleri fiil kök ya da 

gövdesine iş ya da oluşun geçmişte yapıldığı, şu anda yapılmakta 

olduğu ve yapılmaya devam edileceği anlamını veririler. Türkiye 

Türkçesine dek yazılmış eserlere bakıldığında süreklilik kurallı 

birleşik fiilinin kel-, tur-/dur-, ḳal- yardımcı fiillerinin {-A}, {-(y)}, {-

(I)P} zarf-fiil ekleriyle birleşmesiyle oluşturulduğu 

görülmektedir”.
237

 

3.12.5.1. /-(I)p/ Dur- 

Süreklilik, devamlılık ifade eden tasvir fiili yapmak için kullanılan bu birleşik fiil 

“dur-/tur-” yardımcı fiili ile /-(I)p/ zaf-fiil ekinin birleşmesinden oluşur.
238

 

 

Nāvekin g kön glümde ḳılmış ḫane bāver ḳılmasan g 

Köksüme ilgin gni kiltür kim turup tur bilgürüp  (66/56-3) 

 

Lebini ḳaṣdıma tişler yüzige tilmürsem 

Bakıp turup niçe öz cānıma cefā ḳılayın   (387/519-5) 

 

                                                                                                                                                                     
236

 Hünerli, age., s.86. 
237

 Bayraktar, age., s.293. 
238

 Tiken, 2004:158; Tuncer, 1996:178. 
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Köydüm ü ol zülf tārı rişte-i cānımda dur 

Şem „tārı dik ki kül bolġanda turmış çırmaşıp  (73/65-6) 

 

Çü pīr-i deyr taḳvā ḫırḳasın köydür didi ger ḫod 

Anın g her tārıdur cān riştesi bolmas baḳıp turmak  (254/327-3) 

 

Çü ol kāfir çıḳar köz salmaġay siz ay müselmānlar 

Ki min bī-çāre kön glümni baḳıp turġunça aldurdum (315/415-5) 

 

Ḳaşıġa ḫāl-i hindūyī kāfir irür ki ehl-i dīn 

Ḳatli üçün çıḳıp turur köz sala deyr ṭāḳıġa   (409/554-2) 

 

Çün ġubār-ı merkebidin rūşen eyler il közin 

Tilmürüp turgunça barıp şeh-süvārı közleli   (458/627-3)  

3.12.5.2. /-(I)p/ ḳal- 

Süreklilik işleviyle kullanılan bu birleşik fiil /-(I)p/  zarf-fiil ekiyle “ ḳal-” yardımcı 

fiilinin birleşiminden oluşur.
239

 

 

Yār barıp „aḳl ü hūş u cān u kön glüm ḳozġalıp 

Ten yatıp köz bü‟l-„acep ḥālimġa baḳıp ḳalġu dik  (267/346-2) 

 

„Acep yoḳ eşkin g eger yummayın aḳar ay köz 

Ki yār baḳmayın ötti vü sin baḳıp ḳaldın g   (286/374-2) 

 

Veh ki ol şūḫ barıp cānıma ot saldı yana  

Tilmürüp ikki közüm yolġa baḳıp ḳaldı yana  (559/413-2) 

3.12.5.3. /-(I)p/ kit- 

/-(I)p/ zarf-fiil eki ile “kit-“ yardımcı fiilden oluşur ve süreklilik bildirir.
240

 

 

                                                           
239

 Bayraktar, 2018;311; Tiken, 2004:158. 
240

 Hünerli, age., s.93. 
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„Ömrī tilep iş sırrını kitmek kirek āḫır 

Kim şemmeī andın min-i ḥayrān bile bardım  (327/432-5) 

 

Diyārım ehli birle yārdın başımġa yüz miḥnet  

Ni tan g başım alıp kitsem ḳoyup yār u diyārımnı  (483/664-6) 

 

Bezm içre üzüp kitürgen irmes merġūb 

Ol nev‟ki meclis içre ölgen maḥbūb    (540/749) 

3.12.6. Tezlik ĠĢlevi 

“Tezlik fiiline eski Türkçe‟de ve Anadolu Türkçesi‟nde rastlamaktayız: Tuta bermiĢ 

(=tutuvermiş-Orhun)-balbal kılu bertim (=matemci tayin ediverdim-Orhun)- sana 

beğlik alıverelim (Dede Korkut) …vb”.
241

 

3.12.6.1. /-(I)p/ bar-  

Tezlik ifadesiyle tasvir fiili oluşturmak için kullanılır.
242

 

 

Ay Nevāyi ten ḳalıp, cānımnı alıp bardı yār 

Saldı ol barġanġa ot hicran veli ḳalġanġa ot   (88/86-9) 

 

Yār yüz pāre ḳılıp bardı ḥazīn kön glümni  

Hīç usanmay yana her laḥẓa barur yāra kön gül  (300/393-3) 

 

Kön gülüm alıp bardın g ü ḳalmış man ga bir ḫaste cān 

Her ḳaçan kilsen g Nevāyī tapşurur ḳalġannı hem  (330/436-7) 

 

Yā tīġ çikip tüştüşidin yarġıl aḫı 

Bir pāresini bizge birip barġıl    (565/849) 

 

                                                           
241

 Ediskun, age., s.232. 
242

 Tiken, Eski Anadoulu Türkçesinde Edat ve Zarf-fiillerin Fonksiyonları, s.159 
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3.12.6.2. /-A/ bir- 

“Tezlik anlamlı birleşik fiillerdendir. {-A} zarf-fiil ekiyle ber-(>bir->ver-) yardımcı 

fiilinin birleşiminden oluşur”.
243

 

 

Şeyḫ u ehl-i ḫāneḳāh, Tin gri tuta birsün man ga  

Ḥaḳ yolın körgüzgeli deyr-i fenā evbāşnı   (469/643-6) 

3.12.6.3. /-(I)p/ bir- 

Gül yafraġı tırnaġlar irür bu çemen içre  

Bülbül per ü bālini yolup birgeli ber-bād   (113/122-7) 

 

Özlüküme ot salıp birdi man ga „ışḳ u mey  

Zühd ü vera‟dın ferāġ derd ü belādın ḫalāṣ   (225/285-2) 

3.12.6.4. /-(I)p/ ḳoy- 

Tezlik bildirmek için kullanılan bir birleşik fiildir.
244

 

 

Kim fenā tofraḳına yatıp ḳoyar taş üzre baş 

Taḫt üze irmes müẕehheb müttekā ḥācet an ga  (33/9-2) 

3.12.6.5. /-A/ Gör- 

/-A/ zarf-fiil eki ile “gör-” yardımcı fiili tezlik ifadeli birleşik fiili oluşturmak için 

kullanılır.
245

 

 

Cefā ḳılur barı gül-çihreler vefā ḳıla kör 

Vefā hem ilge ḳılur sin velī man ga ḳıla kör   (131/147-1) 

 

Nevāyi‟yā çü elemsiz murād mümkin imes 

Disen g ki ṿasl tapay hecr oṭıġa yaḳıla kör   (131/147-7) 

                                                           
243

 Bayraktar, age., s.265. 
244

 Hünerli, age., s.94. 
245

Bayraktar, 2018:273;  Tiken, 2004:136.  
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Veḳār gevheri vü ḥilm ma‟deni bola gör 

Disen g ki ḳılġay itā‟at san ga gedā bile şāh   (523/700) 

 

Ay cism anın g kūyini peydā ḳıla gör 

Ay kön gül uşol kūyni me‟vā ḳıla gör   (546/774) 

3.12.6.6. /-(I)p/ yiber- 

/-(I)p/ zarf-fiil eki ile “yiber-” yardımcı fiili ile birleşir. “göndermek, atmak” 

anlamında olup eylemin tamamlanıp bittiğini bildirir.
246

 

Erdal, “-yiber” yardımcı fiilinin anlamının yollamak olduğunu belirtir.
247

 

 

Oḳusam nāmen gi pīç ü tāblıġ bī-ḫod tenim 

Gūyiyā kim nāmeni çırmanıp yibergen tār irür  (130/145-7) 

3.12.7. YaklaĢma ĠĢlevi 

3.12.7.1. /-(I)p/ Kil-  

/-(I)p/ zarf-fiil eki ve “kil-” yardımcı eylemiyle birleşerek yaklaşma bildiren birleşik 

fiildir.
248

 

 

Yüz ü zülfün gni saġınıp kilmişem ay meh-cebīn 

Gice ni gice dimey kündüz kündüz dimeyin   (344/458-1) 

 

Naṣīḥat ehli man ga dir ki meyni terk it veh 

İlik alıp kilür aġız içre man ga ni güneh   (408/552-1) 

Kön gül cān aldurup kildi ḳaşın gdın 

Ni bildim beyle minnet-dār kilgey    (487/669-8) 

                                                           
246

 Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar,  s.99 
247

 Erdal, -(y)Iver- ekinde gramatikleşen fiil ver-mek fiili değil, Çağatayca yibermek, Memluk 

Kıpçakçasında ve bugünkü Kıpçak dillerinde yeber-, jiber-, yiber-, ziber-, ciber- gibi şekillerde, 

Özbekçede yuber-, Türkmencede i:ber- şeklinde gördüğümüz „yollamak‟ anlamındaki başka bir 

fiildir; Türkiye Türkçesinde, Azericede, Yeni Uygurcada kullanılmamaktadır. Bu fiil Eski Türkçede 

yoktur; Eski Türkçe ıd- „yollamak‟ ve ber- „vermek‟ fiillerinin ıd-u ber- olarak birleşmesinden 

oluşmuştur ifadesine yer verir. (bkz. Marcel Erdal, “Tezlik fiilinin kaynağı”, AĠBÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Semih TEZCAN’a Armağan, Sayı:13, (2013), s.2. 
248

 Eckmann, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine AraĢtırmalar,  s.99. 
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Derdin gġa ḳulaḳ salġum dip mest çıḳıp kildin g 

Ḥālim niçe şerḥ ittim söz tin glemedin g bārī   (488/671-5) 

 

Hergiz çü yanıp kilmedi nā-peydāsı 

Kimdin kişi eylegey nişān ilḳāsı    (567/858) 

3.12.8. Yeterlilik ĠĢlevi 

“Temel fiilin gösterdiği eyleme gücü yetme, başarma, becerme anlamları 

kazandırır”.
249

 

3.12.8.1. /-A/ al- 

/-A/  zarf-fiil eki ve “al-” yardımcı fiili ile iktidar ve olabilirlik ifadeli birleşik fiiller 

yapılır. Çağatay Türkçesinde bu yapı olumlu ve olumsuz şekliyle yer almaktadır”.
250

 

Bayraktar: “Orhon Türkçesinden itibaren Türkiye Türçesine dek yazılmış eserelere 

bakıldığında al- yardımcı fiiliyle {-A} al- ve {-(y)I} al- yeterlilik anlamlı kurallı 

birleşik fiillerin kullanıldığı anlaşılmatadır
”
.
251

 

“Yeterlilik anlamı veren birleşik fiillerden biridir. {-A} zarf-fiil ekinin al- yardımcı 

fiiliyle kullanılmasıyla oluşmuştur”.
252

 

 

Çün kāyināt zübdesi ʿāciz körüp özin 

Ḥamd ayta almas ança belāġat bilen san ga   (29/4-3)  

 

Emrin gdin ayru tilge tekellüm çü yoḳ ni ʿayb  

Ger ḥamd ite almasa bu bī-zebān san ga   (31/6-3) 

 

Nė kebūter yite alur ol ḳuyaşḳa ni nesīm  

Ay kön gül ḥālin gni iʿlām eyle efġāndın an ga  (35/11-5)  

 

Gedā-yı faḳr ile söz ayta almas pādşā, güstāḫ 

                                                           
249

 Ediskun, age., s.228. 
250

 Tuncer, age., s.176. 
251

 Bayraktar, age., s.287. 
252

 Bayraktar, age.,, s.288. 
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Şeh allında niçük kim dem ura almas gedā, güstāḫ  (105/111-1)  

 

İşitmey ḫalḳ pendin ṭurfa kim pend ilge hem dir sin  

Ḳıla alsan g işitkil pend sin kim ilge bėrmek pend  (111/119-4)  

3.12.8.2. /-Y/ al- 

“Yeterlilik anlamı veren birleşik fiillerden biridir. {-(y)I}  zarf-fiil ekinin al- 

yardımcı fiiliyle kullanılmasıyla oluşmuştur”.
253

 

 

Ay Nevāyī sin daġı dīvāne sėn kön glün g daġı  

Ger sini żabṭ itseler kim eyley alġay anı żabṭ  (230/293-11) 

 

Dir irdim hecride şāyed özümni asray alġay mėn  

Bu söz ḥaşv irkenin bildim hem ol sāʿat ki ayrıldım  (332/440-2)  

 

Ḥasret öltürdi mini ay muġ kitür cām-ı fenā  

Kim cıday alman bu kündin son g anın g hicrānıġa  (399/537-7) 

3.13. Kip Eki iĢlevi /Zaman Çekimi ĠĢlevi 

“Zaman çekiminde kullanılır. Çağatay Türkçesinde geçmiş zaman çekiminde -p 

turur> -p Dur> -p şeklinde ekleşmiştir. Bu üç şeklin bir arada kullanılması ekleşme 

sürecinin tamamlanmadığını gösterir”.
254

 

3.13.1. Öğrenilen GeçmiĢ Zaman  

“-p turur>-p Dur> -p; Çağatay Türkçesinde, eylemin başkasından duyulduğu, 

başkasından öğrenildiği ya da sonradan farkına varıldığı bilgisini veren öğrenilen 

geçmiş zaman çekimi için kullanılan yapılardandır
”
.
255

 

 

                                                           
253

 Bayraktar, age., s.289. 
254

 Durgut, age., s.158. 
255

 Durgut, age., s.157. 
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3.13.1.1. /(-I)p turur/~/(-I)p Dur-/- /-p tur-/ 

Her tīre rūzgār ki vaṣlın gġa yol tapıp 

Sindin yitip çerāġ-ı hidāyet bilen san ga   (29/4-5) 

 

İsip raḥmet nesīmi çün dem-ā-dem sünbülün g sarı 

Bolup rūḥānīler ceybi leb-ā-leb „anber-i sārā  (32/8-3) 

 

Ol perī-veş kim bolup min zār u ser-gerdān an ga  

„Işḳdın „ālem man ga ḥayrān u min ḥayrān an ga  (34/10-1) 

 

Mümkin irmes tartmaḳ peykānların kim cism ara 

Her biri mesken tutup turlar süngekke ornaşıp  (73/65-3)  

 

Ḫayāli ḫayli közümge kilürge dur güya 

Yüzüm ki yol yol olup tur sirişkdin zaḫ zaḫ  (106/112-3)  

 

Eşk mevcin men‟iter siz, minde hem yoḳ iḫtiyār  

Kim ḳılıp tur ḫāṣṣa çayḳalġan zamān deyānı żabṭ  (230/293-8) 

 

Çemende ġonca imes kim, bolup tur ol gül üçün  

Fiġānım ança ki ḳan bağlanıp tutur yüreki   (481/661-3) 

3.13.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zamanın Hikayesi 

3.13.2.1. /(-I)p/ ir- 

/-(I)p/ zarf-fiil eki ve “ir-” yardımcı eyleminden oluşur. 

 

… aytılġan bolsa ba‟żı kiberde aytılıp irdi ve ba‟żı saġ irkende bolsa ba‟żı 

ösrüklükte ve ba‟żı hūşmendlıḳda bolsa ba‟żı dīvanelıḳda vāḳi „bolup irdi.  

        (23/8) 

Ammā ḫalāyıḳ arasıda min g, iki min g beyt artuġrak öksürek kim özleri cem‟ ḳılıp 

irdiler be-ġāyet meşhūr bolup irdi.    (23/12) 
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Bir eyesiz it bolup irdi Nevāyī yārsız 

Bolmasun ya Rab ki hergiz bende sulṭāndın cüda  (56/41-7) 

3.13.3. ġimdiki Zaman 

Çağatay Türkçesinde /-A/ zarf-fill eki yerine /-y/ eki de görülür ki bu ek, ünlü ile 

biten fiil kök ve gövdelerine eklenmiştir. Bu durum da asıl ekin düşmüş yerini 

yardımcı sesin almış olduğunu düşündürmektedir.
256

 

3.13.3.1. /-A/ Dur- 

“Çağatayca da -a turur, -e turur birleşik çekiminden şimdiki zaman meydana 

getirilmiştir. Turur yardımcı fiili ekleşmiş ve zarf-fiille birleşerek şimdiki zaman eki 

şeklini almıştır”.
257

 

 

„ rıżın g „aksi durur közdeki yaş ivrüle dur 

Bāġ-ı cennet gülidin boldı bu gird-āb tola   (52/35-5) 

 

Zamāne ehlini bu kār-gāh ara bilgil 

Ẓurūf kim tola dur anda muḫtelif aġrāż   (226/287-4) 

 

Çarḫ şeb-gerdiġa güya naḳd-ı „ömrün g dur ġaraż 

Tikren ge her kün ki ikki bükreyip aylayana dur  (138/158-6) 

Şikīb öyin boza dur bī-nevā kön gül niteyin 

Ḫarāblıḳ ḳıla dur mübtelā kön gül niteyin 

 

Ḳıṣṣamnı işitken öle dur „ışḳ ara veh kim 

İmes ol aġır uyḳu bu efsānedin ayru    (393/528-5) 

3.13.3.2. /-Y/ Dur- 

Sin oldun g munça nādir sözge ḳāyil 

Bu nev „istey dur imdi rā‟y-i „ālī    (15/20)  

                                                           
256

 Tuncer, age., s.181. 
257

 Tuncer, age., s.181. 
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An ga yitkür sözüm ay āh kim ol ḥüsn mir‟ātı 

Çü ḳıldı cilve, közgü „aksi yan glıg aldaray dur min  (350/466-5) 

 

Lebin g körgeç iligim tişlerem her dem taḥayyürdin 

„Aceb ḥālet ki balnı tutmayın barmaġ yalay dur min (350/466-2) 

 

Tan g yili tünd isme ol yan kim uyumay dur gice 

İtleri feryādı vü „uşşāḳının g ġavġāsıdın    (379/509-5) 

  

Ger uġurlamay durur cān naḳdını şīrīn lebīn g 

Bes ni dur sorsam tebessüm birle şekker-ḫandesi  (437/595-2) 
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SONUÇ 

1. Çalışmamızda Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar‟da bulunan zarf-fiilleri tespit ettik ve eserden 

taradığımız beyitlerde zarf-fiilleri kullanıldıkları işlevler doğrultusunda 

değerlendirdik. 

2. Eserimizde zarf-fiillerin üstlendiği işlevleri belirlemek adına eserdeki zarf-

fiillerin tespiti yapıldıktan sonra bu zarf fillerin ana cümledeki fiili etkileme 

işlevlerine göre başlıklar oluşturuldu. Ali Şir Nevaî „nin eserinde zarf-fiillerin 

anlatım kolaylığı sağlamasının yanı sıra üstelendikleri işlevlerle nasıl bir mana 

zenginliği kazandırdığını göstermeye çalıştık. 

3. Ġarȃ‟ibü‟ṣ-Ṣıġar‟da on yedi (17) adet zarf-fiil eki tespit ettik “/-A/~/-y/, /-

(A)rdA/,     /-(A)rgA/, /-GAç/, /-GAlI/, /-AlI/, /-GAnçA/, /-GAndA/, /-

GAndIn/, /-GInçA/,           /-GUçA/, /-MAstIn/, /-mAy/, /-mAyIn/, /-(I)p/, /-

(I)bAn / ”. 

4. Tespit ettiğimiz eklerin otuz (30) adet işlevi yerine getirdiğini tespit ettik: 

Bağlama İşlevi:  /-(I)p/.  

Hedef İşlevi: /-(A)rgA, /-GAlI/, /-(I)p/.  

Kıyaslama/ Karşılaştırma İşlevi: /-GUçA/. 

Ölçü-Derece İşlevi: /-GAnÇA /,/-GInçA/ Tā (ki)+/-GInçA.  

Pekiştirme İşlevi: /-(I)p/.  

Sıralama İşlevi: /-(I)bAn/, /-(I)p/.  

 Şart İşlevi: /-(I)bAn/, /-GInçA/,/-(I)p/. 

Hâl zarf-fiili olma işlevi; bu başlık altında oluşan altı adet işlev vardır: 

Abartma İşlevi: /-A/~/-y/, /-(I)p/.  

Sebep- Hedef İşlevi: /-A/~/-y/, /-(I)bAn/, /-GAlI/, /-(I)p/.  

Tarz İşlevi: /-A/~/-y/, /-(I)bAn/, /-(I)p/.  

Karşılıksız Gerçekleşme İşlevi: /-(I)bAn/-(U)bAn,/-May/,/-Mayın/. 

Zaman zarf-fiili olma işlevi; bu başlık altında oluşan sekiz başlık vardır: 

Başlangıç/İzleme İşlevi: /-GInçA/.  
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Hareket Başlangıç/ Sınırlandırma İşlevi: /-Alı/, /-Galı/.  

Bitim/Sınırlandırma İşlevi: /GInçA/.  

Zaman-Devamlılık İşlevi: /-GAnÇA, /-GUçA/, /-GInçA/, /-(I)p/. 

Zaman-Eş zamandaşlık İşlevi: /-A/~/-y/, /-(I)bAn /, /(-A)rdA/, /-GAç/, /-GAnÇA/,     

/-GInçA/, /-GAndA/, /-(I)p/.  

Zaman-Öncelik İşlevi: /-GInçA/, /-mAy/, /-mAyIn/, /-mAsTIn /.  

Zaman - Sebep-Sonuç İşlevi: /-GAnÇA/, /-GInçA/. 

Zaman-Sonralık İşlevi: /-(I)bAn/, /-GAndA/, /-GAndIn/, /-GInçA/, /-(I)p/. 

Birleşik Fiil Oluşturma İşlevi: 

Aciliyet İşlevi: /-A/ bir-, /-(I)p/ bir-. 

Başlangıç İşlevi: /-A/  başla-.  

Muktedir Olamama İşlevi: /-(I)p/ bol- 

Muktedir Olma İşlevi: /-(I)p/  bol- 

Sürerlilik/ Devamlılık İşlevi: /-(I)p/ Dur-/, /-(I)p/  ḳal-, /-(I)p/ kit- 

Tezlik İşlevi: /-(I)p/ bar- , /-A/ bir-, /-(I)p/ bir-,  /-(I)p/ ḳoy-, /-A/ Gör-, /-(I)p/ yiber 

Yaklaşma İşlevi: /-(I)p/ Kil- 

Yeterlilik İşlevi: /-A/ al-, 

Kip Eki  İşlevi /Zaman Çekimi İşlevi: 

Öğrenilen Geçmiş Zaman: /(-I)p turur/~/(-I)p Dur-/-/-p tur-/. 

Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi: /-(I)p/ ir- 

Şimdiki Zaman: /-A/~/-y/ Dur-. 

5. Aynı ekin birden fazla işlevde kullanıldığı görülmüştür. Farklı pek çok ekin 

benzer işlevlerde ve anlamlarda kullanıldığı da görülmüştür.  

6. /-(I)bAn/ zarf-fiil eki /-(I)p/ zarf-fiil ekinin devamı niteliğindedir. Eserimizde 

hem aynı işlevde hem de farklı işlevlerde kullanıldıkları görülmüştür. Aynı 

işlevde kullanıldıkları sıralama işlevinde cümleleri birbirine bağlayarak 

birleşik cümle oluşturdukları tespit edilmiştir. Ayrıca cümlede kendilerinden 
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başka bir fiilimsi kullanıldıysa sıralama ifadesiyle ulama grubu 

oluşturmaktadır. 

7. /-(I)p/ temel işlevi olan bağlama işlevinde genel olarak bağlaç gibi 

kullanıldığı ve cümleleri birbirine bağlayarak birleşik cümle oluşturduğu 

görülmüştür. Fakat /-(I)bAn/ zarf-fiil eklerinin bu işlevde kullanılmadığı 

görülmüştür.  

8. /-(I)bAn/ zarf-fiil eki bu dönemde şiirde ahenk sağlamak için sıklıkla 

kullanılır. Nevâyī‟nin de şiirinde bu açıdan sıklıkla bu tercih ettiği bir zarf-fiil 

eki olmuştur. 

9. /-GAnçA/, /-GInçA/, /-GUçA/ zarf-fiil eklerinin de birlikte değerlendirildiği 

olmuştur. Eserimizde aynı işlevde ve farklı işlevlerde de kullanılan eklerdir. 

Eckman‟ın /-GInçA/ zarf-eyleminin, /-GUnçA/,  biçiminde değişmesiyle /-

GUçA/  ile karıştırıldığını ifade eder. Bu ekler farklı birer zarf-fiil ekidir. 

Özellikle /-GUçA/ zarf-fiil ekinin karşılaştırma-kıyaslama işlevindeki 

kullanımı bu durumu destekler niteliktedir.  

10. Günümüzde kullandığımız /-AlI/ zarf-fiil eki arkaik bir ektir. Eski Türkçedeki     

/-GAlI/ ekinin ön sesindeki g- ünsüzünün düşmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Çağatay Türkçesi‟nde ve eserimizde sıklıkla /-GAlI/ şeklinde kullanılan bu 

ekin /-AlI/ şeklindeki kullanımına da eserimizin birkaç yerinde rastlanmıştır. 

Ekin hem işlev olarak hem de şekil olarak bugünkü kullanımıyla aynı olduğu 

da tespit edilmiştir. 

Yaptığımız ayrıntılı incelemede Çağatay Türkçesi‟nde zarf-fiillerin farklı işlevlerde 

kullanıldığını ve bu kullanımların anlam zenğinliği ve anlatım kolaylığı sağladığını 

göstermeye çalıştık. 
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EKLER DĠZĠNĠ 

/-(A)rdA/ 67, 68 

/-(A)rgA/ 48 

/-GAnçA/ 52, 64,  69, 74 

/-GInçA/ 53, 58, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 73,77,78 

Tā (ki) + /-GInçA/ 53, 74, 75 

/-GUçA/ 

 

50, 64 

/-GAndA/ 70, 71, 76, 77 

/-GAç/ 68 

/-Alı/ 61, 62 

/-GAlI/ 

 

48,49, 62 

/-(I)bAn / 44, 45, 46, 54,  56, 58,  66, 67, 76 

/-GAndIn/ 77 

/-mAsTIn / 74 

/-Mayın/ 47, 48, 52, 
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72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90 
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/-A/~/-y/ 

 

41, 43 ,44, 54, 66, 80,81, 85, 86, 87, 88, 90, 91 

/-May/ 

 

46,47, 52, 73 
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ÖZGEÇMĠġ 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

Adı- Soyadı Ülkü SERTÇELİK 

Doğum yeri  Tarsus/ MERSİN 

Doğum tarihi 17/11/1986 

LĠSANS EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ 

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 2006- 

2011 

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2009-

2014 

AKADEMĠK ÇALIġMALAR 

Demir Atalay, T., Sertçelik, Ü., “Bağrı Yanık Ömer” Adlı Romanın Anlambilimsel 

Açıdan İncelenmesi”. Al -Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2-5 Mayıs 

2019, Erzurum  

YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ 

ĠNGĠLĠZCE KPDS (71) 

FRANSIZCA YDS (65) 

Ġġ DENEYĠMĠ 

Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Okulu İngilizce Öğretmenliği 19/09/2011-20/01/2011 

(Anamur/MERSİN) 

Köprübaşı İlkokulu İngilizce Öğretmenliği 24/09/2012-28/01/2013 

(Anamur/MERSİN)  

Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Okulu İngilizce Öğretmenliği 10/12/2012-14/06/2013 

(Anamur/MERSİN) 

Fatih İlkokulu İngilizce Öğretmenliği 17/09/2013-24/01/2014 (Anamur\MERSİN) 

Şehit İbrahim Armut Anadolu Öğretmen Lisesi Fransızca Öğretmenliği 17/09/2013-
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24/01/2014 (Anamur\MERSİN) 

Buca İsmail Şekip Uyal İlkokulu İngilizce Öğretmenliği 19/02/2014-13/06/2014 

(Buca/ İZMİR) 

SERTĠFĠKALAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifikası 

2013-2014 

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yeterlilik Belgesi İş ve Danışmanlığı 17/06/2013 

 


